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Dober dan! 
Smo že v drugem mesecu, ki vsebuje črko »r«. Se še spominjate, kako 
so nas učili, da v mesecu z »r« ni primerno hoditi bosi. Pa kaj to 
omenjam, saj ste si nekateri že malo zakurili, hoditi pa zaradi 
invalidnosti ali bolezni mnogi žal več ne morete.  
 V začetku oktobra se spominjamo angelov varuhov, zato se jim z 
zaupanjem priporočajmo na vseh poteh, pa tudi takrat, ko nikamor ne 
moremo. Naš vsakdanjik je tudi pot, četudi ga preživimo doma. 
 Ker dnevi postajajo krajši in so nam podarjeni daljši večeri, noči 
pa so za nekatere kar predolge, je več priložnosti za molitev. Še sem 
pod vtisom evangelija z dne 10. septembra. Prebrali smo, da je Jezus 
vso noč prečul v molitvi, potem pa je poklical dvanajst apostolov. Pa 
kljub celonočni molitvi je bil eden od njih nepravi, ki ga je tudi izdal. 
 Ob tem se mi odpirajo misli in dogodki ter mnoga srečanja in 
pogovori, ki pa imajo tako podoben zaključek: »Toliko sem premolil, 
k maši sem hodil, pošteno živel, pa je prišla ta bolezen ali nesreča…« 
 Dogaja pa se tudi… Bilo je pred kratkim. V kapeli v Soči (v 
Zavodu za rehabilitacijo v Ljubljani) sem po maši, ki jo imamo vsak 
torek ob 16. uri, malo pomolil. Pa pripelje žena moža na vozičku. 
Razveselila sta me, ko sta povedala, da prideta v kapelo vsak dan. 
Prejela sta tudi zakrament svete spovedi. Priznala sta, da ju molitev 
odpira tudi za tovrstno preizkušnjo. 
 Mesec oktober nas vabi, da še več molimo in posebno še rožni 
venec, za sebe in za druge. Ta mesec obhajamo kot »izredni 
misijonski mesec«, ki ga je razglasil sam papež Frančišek in želi, da bi 
se obudila in prebudila misijonska zavest vse Cerkve. Poteka z geslom 
»Krščeni in poslani«. V tem mesecu še več molímo za misijonarje, ne 
pozabite tudi na vašega duhovnika.  

Vaš Miro Šlibar 



 

 
DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE AKCIJE 
 

Mesec otober je posvečen Mariji in molitvi rožnega venca. Po tej 
zveličavni molitvi Srednica milosti prinaša prošnje in hvale pred 
Stvarnika. Večja, ko je izražena hvala za lepoto stvarstva v molitvi 
rožnega venca, mogočnejša milost se izliva v teh veličastnih dnevih 
meseca listopada v srce vernega človeka. Rožni venec blaženi 
Slomšek imenuje »zdravilo duha in telesa«. Je pa hkrati ta molitev 
prepotrebno sredstvo za uresničevanje in  vzpostavljanje edinosti. 
Zelo smo pretreseni nad needinostjo znotraj posamičnih verskih 
skupnostih. Kot npr. na Bližnjem vzhodu med muslimani. Med 
kristjani vlada needinost že več kot tisoč let. 
 

V božji besedi nas apostol Pavel poziva k edinosti. Cerkev ni 
združenje ljudi, ker si ugajajo, ampak je skupnost zaradi Kristusa, ki  
vse povezuje. Vsak med nami je poklican, da kljub različnosti, gradi 
edinost. Pavel nas celo opominja: »Opominjam vas torej, jaz ujetnik v 
Gospodu: živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, 
v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega 
prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo 
miru; eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani k enemu upanju 
svojega poklica; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v 
vseh.«  
 

Zato le radi molimo rožni venec za edinost med različnimi krščanskim 
cerkvami in verskimi skupnostmi. Še posebej za mir na svetu. Edinost 
je namreč najlepši izraz živete vere. 

 

           Marjan Plohl 

 



 

 
LITURGI ČNI KOLEDAR  
 
OKTOBER 2019 
1. oktober: sv. Terezija Deteta Jezusa, začetek rožnovenske  pobožnosti 
2. oktober: sveti angeli varuhi 
4. oktober: sv. Frančišek Asiški, prvi petek 
6. oktober: rožnovenska nedelja 
15. oktober: sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika) 
16. oktober: sv. Marjeta M. Alacoque 
20. oktober: 29. nedelja med letom – misijonska nedelja 
22. oktober: sv. Janez Pavel II. 
31. oktober: sklep rožnovenske pobožnosti 
 
MOLITVENI NAMENI SVETEGA O ČETA 2019  
Združeni z Jezusovim poslanstvom 
 

Apostolat molitve od vsega začetka, danes pa kot Papeževa svetovna 
mreža molitve, ki se posebej hrani z nameni, ki jih predlaga Sveti oče, 
ohranja in širi pobožnost Srca Jezusovega. Vabim vas, da se vsi, 
posebno starejši in bolni, pridružite molitvi. 
 
Molitveni namen za oktober 2019 
Za evangelizacijo: MISIJONSKA POMLAD V CERKVI 
Da bi dih Svetega Duha prebudil novo misijonsko pomlad v Cerkvi. 
 
PRIPOROČAMO  
 
* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v oktobru iz župnijske cerkve 
Marijinega oznanjenja na Tromostovju ob 19. uri. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za 
bolnike. Tokrat bo 19. oktobra ob 21. uri. 
* Tokrat prilagam še internetni naslov radia Ognjišče za poslušanje 
prek spleta: "http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 
 



 

PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE PRATIKE 
 

* V oktobru burja, mraz, v januarju sončen čas. 
* Če se listje hitro obleti, vsak naj zime se boji. 
* Če je Gal (16. oktober) toploten in suh, bo leto, ki pride, z močo 
skopuh. 
* Vlažen, mrzel Luka (18. oktober), kmalu sneg prikuka. 
* Kakršno vreme Urša (21. oktober) prinese, tako se zima rada 
obnese.  
 
BOG IMA SMISEL ZA HUMOR (Založba Emanuel, 2011)  
* Piščanec. Ko so sv. Tereziji Avilski pripovedovali o neki redovnici, 
ki naj bi imela videnja, je svetnica ukazala: »Postrezite ji z dobrim 
piščancem! Če bo potem, ko bo prekinila post, še imel videnja, se bomo 
s tem začeli pobliže ukvarjati.« 
* Poglabljanje. Bilo je takrat, ko še ni bilo povsod asfaltiranih cest in 
so sestre hodile po težavnih poteh do ubogih. Ko sta tako nekega dne 
dve sestri šli k bolniku po dežju in blatu, je sestra Dobromila 
modrovala: »Pišejo nam iz provincialne hiše, naj se sedaj, ko so pred 
nami kapitlji (posvetovanje in volitev novega vodstva), poglabljamo. O, 
saj se poglabljamo, se poglabljamo …« In je komaj vlekla blatne 
škornje iz blata in brozge. (resnična) 
* Pokora. Neki župnik je imel eno samo napako: vsakič, ko je 
spovedoval, je dal vsem spovedancem enako pokoro. Tako nekega dne 
spet spoveduje. V spovednico vstopi neki fantek in prizna, da je med 
poukom zgodovine naredil stojo na glavi samo zato, da bi ujezil 
učiteljico. »Stoja na glavi?« je presenečen stari župnik. »Kako pa to 
izgleda?« »Če hočete, vam bom pokazal,« predlaga fantek. Tako se 
fantek spove do konca, prejme odvezo in stopi iz spovednice, da bi 
župniku pokazal, kako se dela stojo na glavi. Župnik z zanimanjem 
spremlja prikaz… Fantovo stojo na glavi pa vidita tudi dve starejši 
gospe, ki čakata na spoved. Ena od njiju vsa zbegana reče: »Beživa! Si 
videla, kakšna je pokora za današnji dan?« 
………………………………………………………………………………………. 
Miro Šlibar, Ul. Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova, GSM 00 386 31 613 378, 
miro.slibar@rkc.si; www.miro-slibar.rkc.si 


