
 

 
 

november 2019, leto II (23) 
 
Drage bralke in bralci!  
 

Vstopili smo v predzadnji mesec v letu. Kliče nas, da se ozremo 
po svetnikih, po tistih, ki so to že, in po tistih, ki to še bodo, so pa še 
na poti očiščevanja. Med njimi in nami se gradi občestvo ravno v 
molitvi: ene častimo, za druge prosimo, oboji pa so naši pomočniki. In 
to se dogaja ravno v molitvi.  
 Mesec končujemo s praznikom Kristusa Kralja vesoljstva in z 
začetkom devetdnevnice Brezmadežni, ki nas pelje v advent in s tem v 
novo bogoslužno leto. 
 Ko pišem te besede, sem še pod vtisi lepih sprehodov po gozdu s 
čudovitimi jesenskimi barvami. Ne želim vam delati »skomin«. Mnogi 
ste srečni, če naredite vsaj kakšen korak v domači hiši ali pred hišo, na 
hodniku... Veliko vas je, ki tudi tega ne zmorete. Ob hoji po gozdu, v 
iskanju gob, ob občudovanju prečudovite narave in ne nazadnje ob 
nabiranju moči za svoje delo, sem mislil tudi na vas.  
 V gornjem zapisu, sem vas morda spomnil na številna doživetja v 
vašem življenju... Ob sprehodu, z rožnim vencem in molitvijo za vas, 
se mi je postavljalo vprašanje: Kako to, da vidim toliko strupenih gob, 
pravih, užitnih, pa skoraj nič? In glej, v istem gozdu, pod enakim 
soncem in dežjem ter enakimi pogoji toliko strupenih in med njimi le 
malo užitnih.  
 Pri tem sem pomislil na ta svet, na ljudi okrog sebe… V podobnih 
razmerah živimo (vsaj v neposredni bližini), pa so takšne razlike med 
nami. Včasih smo tako razdeljeni že v domači družini, med sodelavci, 
v Cerkvi, narodu... Ob vsem se veselim, da Bog dopušča svobodo, je 
usmiljen z nami in nam podarja nove možnosti »za več«. Naj bo takšno 
tudi novo cerkveno leto, ki ga bomo začeli z adventom.  

Vaš Miro Šlibar 



 

 
DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE AKCIJE 
 
Danes vas vabim, da se ustavimo ob svetniku, ki se ga v mesecu 
novembru spominjamo v bogoslužnem koledarju – ob svetem 
Martinu. Mnogi se ob omembi njegovega imena veselijo praznovanja, 
tako imenovanega martinovanja, ob novem vinu, saj že staro 
slovensko reklo pravi: Svet' Martin iz mošta dela vin'.  
 
Sveti Martin pa je poznan še po drugi lastnosti – po dobroti. Vsi smo 
gotovo že slišali za zgodbo iz njegova življenja, ki pravi, da je neke 
mrzle zime med služenjem vojske še kot katehumen srečal golega 
berača, ki je prosil mimoidoče naj se ga usmilijo. Ker Martin ni imel 
pri sebi nič drugega kakor svoj meč in plašč, s katerim je bil ogrnjen, 
je razdelil svoj plašč na dvoje in eno polovico dal beraču. Ponoči se 
mu je prikazal Kristus, ogrnjen v njegov plašč, in rekel: »Martin, ki je 
zgolj katehumen, mi je dal ta plašč.« Naslednji dan se je Martin dal 
krstiti in je kasneje postal celo škof v Toursu.  
 
Njegov zgled nam priča o tem, da nikoli nimamo tako malo, da tega 
ne bi mogli deliti s tistimi, ki imajo še manj kot mi. Predvsem pa naj 
nam ostane spodbuda, da bi ohranili odprto srce do vseh, ki se 
nahajajo v stiski in nas potrebujejo. 
 

Marija Šeme 
 

 
LITURGI ČNI KOLEDAR  
 
NOVEMBER 2019 
1. november: VSI SVETI, prvi petek 
2. november: spomin vseh vernih rajnih 
11. november: sv. Martin 
24. november: Jezus Kristus, Kralj vesoljstva 
30. november: sv. Andrej  
 



 

 
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 tej molitvi. 
 
Molitveni namen za november 2019 
Splošni: DIALOG IN SPRAVA NA BLIŽNJEM VZHODU 
Da bi na Bližnjem Vzhodu, ki si ga delijo različne verske skupnosti, 
zaživel duh dialoga, srečanja in sprave. 
 
 
PRIPOROČAMO  
 
* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v novembru iz mariborske 
stolnice 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 16. novembra ob 21. uri. 
* Prilagam internetni naslov radia Ognjišče za poslušanje prek spleta: 
"http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 
 
 

PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE PRATIKE 
 
* Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije. 
* Deževni vsi sveti (1. november), pozimi hudi zameti. 
* Če na mrtvih dan deži, vreme po snegu diši. 
* Kakršno vreme na Lenarta (6. november) kane, tako vse do božiča 
ostane. 
* Sonce na Martina (11. november) – pred durmi huda zima. 
* Katarina (25. november) nam ne laže: po sebi januarja vreme kaže.  
 
 



 

 

BOG IMA SMISEL ZA HUMOR (Založba Emanuel, 2011)  
* Poslušanje. Neki človek kleči pred oltarjem in Bogu razlaga vse, kar mu leži 
na duši. V nekem trenutku se zave svojega monologa in vpraša Boga: »Zakaj 
sem vedno jaz tisti, ki govori, kadar se srečava?« Božji odgovor se glasi: »Morda 
zato, ker sem na najinih srečanjih jaz edini, ki posluša.« 
* Potrebna sprememba. Neki novinar je vprašal Mater Terezijo: »Kaj bi po 
vašem mnenju morali spremeniti v Cerkvi?« »Vas in mene, dragi gospod!« 
* Pozabljivost. Kaplan je skrbno pripravljal starše na krst njihovega otroka. Na 
slovesni dan, po maši, ko naj bi bil krst, pa v cerkvi ni nikogar. Kaplan čaka pet, 
deset, dvajset minut, pol ure… Zaman. Niti glasu od družine krščenca. Po 
polurnem čakanju zaklene cerkev, prepričan, da mu bodo že sporočili, kaj jih je 
zadržalo. Naslednji teden med nakupovanjem v mestu naleti na mamo te družine. 
»Kaj pa krst?« jo pobara. »Gospod kaplan, bilo je čudovito: zelo smo se 
zabavali, kosilo je bilo izredno okusno, nasploh je praznik uspel!« Kar naenkrat 
pa se zdrzne in na široko razpre oči: »Ojoj, pozabili smo iti v cerkev!« 
*  Prah. Deklica vpraša mamo: »Mami, ali je res, da se spremenimo v prah, ko 
umremo?« »Seveda,« odvrne mama. Deklica, zadovoljna z odgovorom, gre v 
svojo sobo in kmalu jokajoče prihiti nazaj: »Mami, mami, pridi hitro v mojo 
sobo! Pod mojo posteljo je mrtvec!« 
* Pravična kazen. Policist ustavi duhovnika na kolesu in mu napiše kazen za 
vožnjo brez čelade. Duhovnik protestira: »Veste, saj ne potrebujem čelade. Z 
mano je angel varuh, ki me varuje.« Policist odvrne: »Potem boste pa plačali še 
200 evrov kazni za vožnjo potnika na enosedežnem kolesu!« 
* Pravo mesto. Župnik na ulici sreča eno svojih ovčic: »Kako to, da vas nikoli 
več ne vidim v cerkvi?« vpraša možakarja. »Veste, gospod župnik, v cerkvi so 
sami hinavci,« se glasi odgovor. »Če je samo to,« ga potolaži župnik, »se pa nič 
ne vznemirjajte. Prav gotovo se bo našel prostor še za enega!« 
* Premoč številčnejših. Žena možu: »Kar hoče ženska, hoče Bog. V Bogu so tri 
osebe. Torej smo štirje proti tebi. Ubogaj!« 
* Problemček. V letalu stevardesa pove v mikrofon: »Spoštovani potniki, pilot 
sprašuje, ali je med vami kakšen goreč kristjan?« Pater Janez, ki ravno odhaja na 
novo misijonsko postojanko, si misli, da je to dobra priložnost, da pričuje o svoji 
veri, zato dvigne roko. »Imate res močno vero? Takšno, ki je ne more nič 
omajati?« »Seveda, gospodična, nedvomno!« »Super! Imamo namreč manjši 
problem… Letalo se je vnelo in manjka nam eno padalo…« 
………………………………………………………………………………………............. 
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