
 

 

 
 

oktober 2020, leto III (34)  
 
        Hasidska zgodba pripoveduje o lačnem dečku, ki je z očetom šel 
skozi gozd. Otrok je zagledal grmičke zrelih jagod. Začel jih je nabirati 
in zobati. Ko je ura postajala že pozna, deček ni hotel pustiti jagod. Kaj 
na stori oče? Sina je imel rad, čeprav se je sedaj obnašal, kakor mu ni 
bilo všeč. Dejal je: »Jaz grem naprej, ti pa lahko ostaneš tukaj še nekaj 
časa. Da pa ne bova izgubila drug drugega, od časa do časa pokliči: 
'Oče, oče!' in jaz ti bom odgovoril. Ko ne boš več slišal mojega glasu, 
pohiti, da me dohitiš.« Hasidski učitelji so s to zgodbo ljudi učili, kako 
moramo stalno skrbeti za to, da nas bo molitev – klicanje Očeta – vedno 
povezovala z Bogom. (Božo Rustja, Zgodbe za pogum, str. 93). 
       Drage bralke in bralci Besede! Tudi nas naši pastirji v času 
dozorevanja sadov vabijo, naj stalno skrbimo za to, da nas molitev 
povezuje z Bogom. Podarjen nam je mesec oktober, vinotok, mesec, ko 
se še bolj posvetimo molitvi rožnega venca.  
       Zaslužni papež Benedikt XVI. je pred več kot tridesetimi leti o 
rožnem vencu rekel, da se v tej čudoviti molitvi umirimo. Ko 
premišljujemo skrivnosti, zremo skozi besede kakor skozi okno na 
življenje Jezusa Kristusa; ne le zremo, ampak postajamo njegovi 
sopotniki. Skupaj z njim hodimo in on hodi z nami. Njegova življenjska 
pot postaja naša in naša pot postaja njegova. (Joseph Ratzinger, pridiga 
v Münchnu 1984).  
         Iskreno želim, da bi bila naša molitev rožnega venca v štirih delih 
zaznamovana z veseljem, da bi v luči Kristusove skrivnosti sprejemali 
prihod Božjega kraljestva, odkrivali ljubezen Boga v Božjem ponižanju 
in prebujali zavest o novem življenju v Kristusu.  
         Da ne »izgubimo drug drugega«, še več kličimo Očeta ... Pri tem 
se vam tudi sam pridružujem, vas blagoslavljam in pozdravljam. 
  

                                                  Vaš Miro Šlibar 



 

 

LITURGIČNI KOLEDAR 

OKTOBER 2020 
  1. oktober: sv. Terezija Deteta Jezusa 
  2. oktober: angeli varuhi, prvi petek 
  4. oktober: 27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja 
  5. oktober: sv. Marija Favstina Kowalska 
  7. oktober: rožnovenska Mati Božja 
11. oktober: 28. nedelja med letom; sv. Janez XXIII. 
15. oktober: sv. Terezija Velika (Avilska)  
16. oktober: sv. Marjeta Marija Alakok 
18. oktober: 29. nedelja med letom – misijonska nedelja 
22. oktober: sv. Janez Pavel II. 
28. oktober: sv. Simon in Juda Tadej, apostola 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA 2020  
Zaupani njegovi svetovni mreži molitve 

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 tej molitvi.  

Molitveni namen za oktober 2020 je molitveni namen za evangelizacijo:  

POSLANSTVO LAIKOV V CERKVI. Molimo, da bi bili v moči krsta 
verni laiki, zlasti ženske, v večji meri vključeni v odgovorne službe Cerkve. 

PRIPOROČAMO 

* Če želite poslušati slovenski cerkveni Radio Ognjišče, prilagam njegov 
internetni naslov za poslušanje prek spleta: 
"http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 
* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v oktobru  iz župnijske cerkve 
Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani ob 19h. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.  
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za bolnike. 
Tokrat bo 17. oktobra ob 21. uri. 
* Svete maše na slovenski katoliški televiziji TV Exodus 
("https://www.exodus.si"): ob delavnik ob 6h, 12h, 18h in 24h; ob nedeljah 
pa ob 8.30h, 12h, 13h, 18h, 19h. 
 



 

 

PRIPROŠNJIKI V SILI 

K nekaterim svetnikom so se ljudje v različnih boleznih in stiskah naj-
pogosteje zatekali. Zanje se je uveljavil naziv »štirinajst priprošnjikov v 
sili«. Vsak mesec se bomo srečali z enim izmed njih. Za tisk jih pripravlja 
mag. Roman Starc, župnik stolne cerkve v Ljubljani. 
 
Sveti Cirijak, diakon in mučenec (3. stoletje, goduje 8. avgusta)  
 
V življenjepisih svetnikov kar nekajkrat naletimo na primere, ko se v eni 
osebi prepletata dve zgodovinski osebnosti in je dostikrat težko ločiti, kaj 
»pripada« enemu in kaj drugemu. Podobno trdijo tudi za svetega Cirijaka: 
eden je bil skupaj s še nekaterimi tovariši mučen in kasneje pokopan v 
katakombe ob Ostijski cesti, drugi mož z istim imenom pa naj bi v 4. 
stoletju dal pri Dioklecijanovih termah postaviti cerkev in jo poimenoval 
po sebi. Ne glede na to pa ostaja dejstvo, da je sveti Cirijak v resnici živel 
in pod Dioklecijanom tudi pretrpel mučeništvo. Bil je sin bogate poganske 
družine, njegov oče je bil cesarski namestnik v Toskani, po njegovi smrti 
naj bi to službo prevzel Cirijak.  

Kasneje, ko se je srečal s krščanstvom, se je službi odpovedal in razdal 
večino svojega imetja ubogim. S še nekaterimi tovariši se je odpravil v 
Rim in se pridružil bogatemu rimskemu kristjanu Trazonu. Ta je s svojim 
premoženjem pomagal lajšati trpljenje številnih krščanskih ujetnikov, ki 
so v tistem času gradili znamenite Dioklecijanove terme, veličasten 
kompleks palač, knjižnic, kopalnic in igrišč. Mnogi ujetniki so tu zaradi 
slabih razmer zelo trpeli in množično umirali. Papež Marcelin je Cirijaka 
posvetil v diakona, da je lahko tem trpečim in umirajočim sobratom 
prinašal sveto Evharistijo. Čez čas so ga pri tem zalotili in tudi njega 
obsodili na težaško delo, kasneje pa zaprli v ječo in mučili.  

Po legendi je ozdravil obsedenosti Dioklecijanovo hčerko, zato mu je 
cesar naklonil svobodo in podaril hišo. Cesar Maksimiljan pa je kasneje 
dosegel, da je bil ponovno zaprt, mučen in na koncu obglavljen. 
Upodabljajo ga kot mladega diakona, njegovi atributi pa so: knjiga, palma, 
meč, največkrat pa ima ob sebi na verigi hudobnega duha (v podobi 
zmaja). Je zavetnik proti obsedenosti, skušnjavam, ob smrtni uri ter 
zavetnik prisilnih delavcev pri težkem delu. 
 



 

 

TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE 

»Glej, angela pošiljam pred teboj, da te obvaruje na potu in te pripelje v 
kraj, ki sem ga pripravil. Pazi nanj in poslušaj njegov glas« (2 Mz 
23,20.21). 
 

NASMEJMO SE! Marjan Bunič, Radio Ognjišče, prirejeno 

Bog je zbolel. Dva se pogovarjata. Eden začuden pove drugemu, da je 
Bog zbolel. »Kako?« Oni: »Slišal sem osmrtnico, da je Bog k sebi 
poklical zdravnika …« 

Obisk svete maše. Po dolgem času pride mož k maši. Duhovnik ga 
vpraša: »Si prišel zaradi mojih pridig?« On: »Ne, zaradi ženinih.« 

Tablete. Otrok mami: »Naj zbudim dedka?« – Mama: »Zakaj?« – »Ker 
je pozabil vzeti tablete za spanje.« 

Visoka vročina. Mož zdravniku: »Prosim, pridite na dom, žena ima 
visoko vročino.« Zdravnik: »Kako visoko?« – »V 4. nadstropju.« 

Pri zobozdravniku. »Zakaj si pa tako vesel?« – »Veš, bil sem pri 
zobozdravniku.« – »In zaradi tega si tako vesel?« – »Veš, ni ga bilo.« 

Počasen utrip srca. Zdravnik ugotovi počasen utrip srca. Ko to pove 
bolniku, mu ta odgovori: »Saj imam čas.« 

Televizor. 90-letnico so vprašali, potem ko so ji kupili televizor, kako 
se ji dopade? Ona: »Če zaprem oči, se mi zdi kot radio.« 

Pred misijonsko nedeljo. Župnik povabi za darove na misijonsko 
nedeljo: »Kdor kadi, naj da za misijone vrednost škatlice cigaret, kdor 
pije, naj daruje vrednost litra vina, kdor preklinja, naj da za vsako kletev 
1 €, kdor pa nič od tega ne dela, naj krepost poštenosti zavije v stotak in 
ga vrže v pušico.« 
..................................................................................................................... 
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