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Pozdravljeni!  

Kakšen dan v našem življenju je posebno bogat z doživetji. Nekaj 

jih bom omenil. Prvo. Odgovoren za Pastoralo zdravja pri Slovenski 

škofovski konferenci sem v avgustu obiskal ministra za zdravje Danijela 

Bešič Loredana. Med prijetnim srečanjem sem mu predstavil duhovno 

spremljanje v slovenskih bolnišnicah in še kaj. Pokazal je veliko 

odprtost tudi za kaj več v tej zvezi, na primer, da bi tako kot v Ljubljani 

tudi v druge Srednje zdravstvene šole prihajal duhovnik eno uro v 2. 

letniku in spregovoril o tem, kaj je njegovo »delo« ob bolniku v 

bolnišnici ali v domu za ostarele.  

Drugo. Presenetil me je naslednji dogodek. Bil sem na ljubljanski 

avtobusni postaji. Ustavil me je mlajši moški, črnec, in me vprašal, če 

sem katoliški duhovnik. Ob pritrdilnem odgovoru mi je podaril 10 € za 

Cerkev. Nenavadno, običajno ljudje prosijo za pomoč. 

In še tretje. Med pogovorom z upokojeno medicinsko sestro, ki je 

na vrtu ob cerkvi sv. Petra pazila vnuka, sta prišla nasproti dva 

misijonarja, Tone in Stane Kerin. Vsi smo se razveselili srečanja in se 

zadržali v kratkem pogovoru. Obljubil sem jima tudi vašo molitveno 

podporo.  

Da je bila mera polna za ta dan, je bilo prijetno srečanje tudi v Soči 

(to je inštitut za rehabilitacijo v Ljubljani – op. P. P.). Odgovorna za čiščenje 

v tej ustanovi in ena od delavk sta urejali kapelo. Pogovor je pokazal 

veliko pripravljenost za sodelovanje pri krašenju bogoslužnega prostora.  

Zakaj sem vam nanizal teh nekaj lepih doživetij? Predvsem zato, 

da bi znali občudovati in se čuditi tolikim lepim dogodkom in osebam, 

pa naj smo zdravi ali bolni, mlajši ali starejši ... 

V mesecu, ki je še posebno posvečen molitvi rožnega venca, vas 

vse blagoslavljam in pozdravljam z željo, da bi z odprtimi očmi in srcem 

občudovali jesenske dni in z zdravamarijami bogatili svet!  

Vaš Miro Šlibar 



 

 

LITURGIČNI KOLEDAR 

OKTOBER 2022 

  2. oktober: 27. nedelja med letom – rožnovenska 

  4. oktober: sv. Frančišek Asiški 

  7. oktober: rožnovenska Mati Božja 

15. oktober: obletnica posvetitve domače cerkve 

18. oktober: sv. Luka, evangelist 

22. oktober: sv. Janez Pavel II., papež 

23. oktober: 30. nedelja med letom – misijonska 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA  

Zaupani njegovi svetovni mreži molitve za leto 2022 

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, po-

sebno starejši in bolni, pridružite tej molitvi.  

Molitveni namen za mesec oktober 2022:  

ZA CERKEV, ODPRTO ZA VSAKOGAR.  

Molimo, da bi Cerkev, zvesta evangeliju in pogumna v oznanjevanju, 

bila kraj medsebojne solidarnosti, bratstva in sprejetosti, da bi vedno 

bolj živela v duhu sinodalnosti.  

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 mesecu 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 15. oktobra ob 21. uri. 

* Svete maše na slovenski katoliški televiziji TV Exodus 

("https://www.exodus.si"): ob delavnikih ob 6h, 12h, 18h in 24h; ob 

nedeljah pa ob 8.30h, 12h, 13h, 18h in 19. 



 

 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar 

Da bi se znali prav posloviti … 

Tudi zdravstvena oskrba starih ljudi vključuje veliko, včasih preveč 

invazivnih (zahtevnih) pregledov. Zdravniki se zanje pogosto odločajo 

na željo in zahtevo svojcev, starim ljudem pa so velikokrat bolj v 

breme kot v korist. 

Večkrat se spomnim na zgodbo, ki mi jo je povedala neka medicinska 

sestra. Sin je na urgenco pripeljal svojo petindevetdesetletno mamo, ki 

je bila v zelo slabem stanju. Ker sta morala malo počakati, je začel 

vpiti, da njegova mama umira in da bo zdravstveno osebje krivo za 

njeno smrt. V resnici bi mami naredil veliko večjo uslugo, če bi z njo 

ostal doma, jo pomiril in ji dal možnost, da se spokojno poslovi. A 

takih odločitev danes ljudje skoraj nikoli niso pripravljeni sprejeti.  

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 

Ustrežljivi angel 

Človeku rado se zgodi, / da kaj pozabi, / da se nakopičijo stvari, / da 

se kdaj kaj podvoji / ali kak pomemben kos / zgubi. 

Takrat dobri angel / rad na pomoč prihiti / in celo sv. Antona prekosi, / 

še posebej pri urejanju / srčnih / ali izgubljenih reči. 

Za težje rešljive primere / sam svoja ramena / podstavi, / samo da se 

vse popravi. 

S svojo držo nas / angel uči, / vodi in vabi / k ustrežljivosti. / To je 

dejavni vidik / največje zapovedi – / ljubezni. 

 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Pripravil: Primož Prepeluh, pastoralni asistent v farah Podgorje, Kapla ob Dravi in Bilčovs 

Katehet vpraša veroučenko: »Število zakramentov in ime?« – 

Odgovor: »Obstaja veliko zakramentov, moje ime pa je Ana.« 

Mala Irena je z mamo pri maši in je vedno bolj nemirna. Zagleda, 

kako župnik izpira kelih. Pravilno ugotovi: »Mama, zdaj bomo pa 

kmalu lahko šli – župnik se že umiva.« 



 

Brezdomec mora v bolnišnico zaradi nujne operacije. Tam ga najprej 

pošljejo v kopalnico. Ko je ta procedura mimo, zelo zadovoljen in 

olajšan reče medicinski sestri: »To pa je bilo nekaj! Operacijo sem si 

predstavljal na čisto drugačen način!« 

Otroci pišejo prosti spis. O vsakem dnevu v tednu naj bi napisali 

nekaj. Najkrajši spis odda gozdarjev sin: »Moj oče je šel v ponedeljek 

na jago in je ustrelil srnjaka. Potem smo imeli dovolj mesa v torek, 

sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo!« 

Čisto iz sebe mladoporočena pokliče moža: »Dragi, moraš priti in 

mi pomagati. V uplinjač je prišla voda!« – »To ni nič takega, draga. 

Takoj pridem. Kje pa si z avtom?« Žena odgovori vsa ponižna: »V 

potoku, ki teče ob naši ulici!« 

»Zakaj pa je tvoj mož svoj živorumeni avto polakiral na rdeče?« – 

»Ah, kjerkoli je parkiral, so ljudje vanj dajali pisma!« 

Tim se prvič pelje z babi in dedijem v avtu. Sredi vožnje vpraša: 

»Babi, ali dedi ne pelje malo prehitro?« – »Ne skrbi, Tim. To pot zna 

dedi voziti tudi z zaprtimi očmi. Kajne, Edi? Edi! Eeediiii!« 

ŠOPEK JEDRC – Katarina Urh 

* Nič ne oklevaj! Vzemi si čas za objem. Jutri je daleč …   

* Kot drobno vlakno človek pripada Zemlji. Nič več in nič manj … 

* Ceni, kar imaš! Ne misli, česa nimaš. In imel boš vse …   

* Vidim in čutim, vsak človek ima svoj križ. Sonce sveti vsem … 

* Z očmi opaziš, da ne morem hoditi … Poglej me s srcem! 

* Kadar drugemu podariš delček sebe, posije sonce …   

* Vedno jokaj s kom. Če jokaš sam, je težko. Čakala te bom … 

* Če ti ne uspe, da bi dosegel luno, sezi po zvezdah …   

* Ozri se vase, tam najdeš največ tega, kar potrebuješ. 

* Opogumi se! Naredi nemogoče. Živel boš v raju.  

* Tudi ob tebi lahko napolnim baterije. Zato ne glej stran! 

* Šola življenja. Človek je izobražen, ko zna molčati …   

* Če ne znaš naprej, se poglej v ogledalo. Presenečen boš …   

* Če nimaš cilja, je dobra prav vsaka pot. Da le greš naprej … 

……………………………………………………………………… 
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