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Pozdravljeni  

v mesecu novembru, listopadu! Komur je dano, da pogleda skozi 

okno ali naredi nekaj korakov po dvorišču ali gre na sprehod, jasno vidi, 

da se narava pripravlja na zimski počitek. Vse okoli nas se umirja, tega si 

želimo tudi mi. To pa pomeni tudi sprejemanje vsega, kar prinaša čas, 

naše počutje in leta.  

Vse to spoznavam skupaj z vami tudi sam, pri svojem delu in 

srečevanju z ljudmi. Dovolite, da omenim srečanje z devetdesetletno 

osebo, ki ves čas leži na postelji. Vzel sem si čas in se po molitvi in 

obhajilu še zadržal pri njej. Za kratkočasenje so ji dali leseno sestavljanko 

z avtomobili. Njena naloga je bila, da avtomobile položi na zanje določena 

mesta. Približno sedem je bilo odprtin in toliko avtomobilov. Poigral sem 

se in pomešal avtomobile in jo prosil, naj jih postavi na določeno mesto. 

Čudil sem se, kako ji je šlo od rok. Zataknilo pa se je pri zadnjem. Na vse 

načine je poskušala, obračala, postavljala pokonci in nikakor ji ni uspelo. 

Vse to je trajalo vsaj tako dolgo, da bi medtem lahko zmolila več desetk 

rožnega venca.  

In česa sva se naučila? Kot moramo sprejemati letne čase, leta, 

bolezni in vse težave življenja, tako moramo sprejemati tudi nemoč, ki jih 

prinesejo s seboj leta. V tem času pa »početi« tisto, kar še lahko in to z 

velikim potrpljenjem. To je pomembno za vas, ki to berete, bodisi da ste 

starejši ali bolni, invalidi, pa tudi za vas, ki spremljate vaše domače ali ste 

poklicno ob njih. Isto velja tudi zame.  

Na toliko načinov, tudi z omenjenim potrpljenjem s seboj in z 

drugimi, si utiramo pot v nebesa. Tega nas učijo vsi sveti, verni rajni in 

posebno še mesec november. Naj bo blagoslovljen in obdarjen z veliko 

potrpežljivosti! 

Vse naj vas spremlja priprošnja svetnikov. Njihov zgled pa naj vas 

spodbuja k svetemu življenju.  

S prisrčnimi pozdravi!      Miro Šlibar  



 

 

LITURGIČNI KOLEDAR 

NOVEMBER 2021 

  1. november: vsi sveti 

  2. november: spomin vseh vernih rajnih 

  5. november: prvi petek 

  6. november: prva sobota 

21. november: Kristus Kralj, svetovni dan ubogih 

28. november: 1. adventna nedelja, začetek cerkvenega leta 

 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA 2021  

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, po-

sebno starejši in bolni, pridružite tej molitvi.  

Splošni molitveni namen za mesec november 2021 je:  

LJUDJE TRPIJO ZA DEPRESIJO. Molimo za ljudi, ki trpijo 

zaradi depresije ali izgorelosti, da bi povsod našli podporo in luč, ki bi 

jih odprla v življenje. 

 

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 novembru iz župnijske 

cerkve sv. Jožefa delavca v Idriji 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 20. novembra 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 19h. 



 

 

BESEDE UPANJA PATRA PIJA 

Misli iz knjige Besede upanja patra Pija (Družina, 2020). 

Opogumljajo nas njegove besede, zapisane na hrbtu omenjene 

knjige: »V vas deluje Gospod in ni vam treba storiti ničesar drugega 

kot to, da pustite vrata srca na stežaj odprta, da bo lahko deloval, 

kakor želi.« Tokrat opogumljajoče besede z naslovom: Smrt (str. 71). 

»Dragocena je v očeh Gospodovih smrt njegovih zvestih« (Ps 

116,15). »Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, 

bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja« (Rim 6,5). »Za vselej bo 

uničil smrt« (Iz 25,8).  

Spodbuda p. Pija: »Trenutno življenje nam je dano, da bi dosegli 

večno življenje. Zaradi premalo premisleka se navezujemo na to, kar 

pripada temu svetu, skozi katerega prehajamo, zato smo takrat, ko ga 

moramo zapustiti, prestrašeni in vznemirjeni. Če hočemo živeti 

srečno, medtem ko smo na romanju, moramo imeti pred očmi upanje, 

da bomo prišli v domovino, kjer bomo živeli vso večnost, dotlej pa 

moramo to trdno verovati. Kajti glede na to, da nas Bog kliče k sebi, 

opazuje, kako romamo k njemu, zato nikoli ne bo dovolil, da bi se 

nam zgodilo kaj, kar ni v naše večje dobro.« 

Ko umre kdo od bližnjih, Gospod, mi pomagaj, da se bom raje 

posvečal sreči, ki jo zdaj ob tebi okuša v nebesih, kot da bi se utapljal 

v žalosti, ker sem ga izgubil. Amen.  

 

LETO SVETEGA JOŽEFA  

Od kod izhajajo napačne razlage, da je bil Jožef star mož?  

Na to vprašanje odgovarja duhovnik Donald Calloway, pisec več knjig, 

spreobrnjenec. Da bi zaščitili deviškost Marije, so prišli na misel, da je bil sv. 
Jožef že star, ko se je poročil z Marijo. Po nekaterih legendah naj bi takrat štel 

častitljivih 90 let. Dodali so še drugo razlago, da je bil vdovec in je imel otroke 

iz prejšnjega zakona. Ti dve razlagi seveda ne držita in tudi nimata podlage v 
Svetem pismu.  



 

Dejstvo je, da je bila Marija v času oznanjenja že poročena z Jožefom; ni bila 

le zaročena v smislu, kot to pojmujemo danes. V judovski tradiciji je namreč 

poroka imela dva dela. Najprej sta se fant in dekle poročila, a še nista živela 
skupaj, po drugem delu poroke pa sta se preselila v skupno hišo. Ko je angel 

prišel k Mariji, je bila torej ta že poročena z Jožefom, a še nista živela skupaj. 

Bog je počakal, da se je Marija najprej poročila z Jožefom, in šele nato poslal 
svojega Sina. Želel je, da se njegov sin rodi v zakonu, v družini. – Sv. Jožef, 

čisti varuh Device, spremljaj vse, ki se v teh časih odločajo za skupno življenje 

(prim. Božje okolje, leto 46, št. 6/2020, str. 7). 

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

Zob. Jakob pride z mamo od zobozdravnika. »Te zob še vedno boli?« sočutno 
vpraša oče. – »Ne vem,« odgovori Jakob, »ostal je pri zobozdravniku!« 

Odprto okno. Zdravnik vpraša Petra: »Ste se ravnali po mojem nasvetu in 

spali pri odprtem oknu?« – »Ja!« – »In je vaša astma izginila?« – »Astma ni 
izginila, so pa zato moja ura, moj mobi in moja denarnica!« 

Obilen zajtrk. Očesni zdravnik pravi Francetu: »Danes ste pa imeli obilen 

zajtrk z zelenjavnim sokom, kavo, mehko kuhanimi jajci, klobaso in kruhom!« 
– »Kako lahko vse to vidite iz mojih oči?« – »Iz vaših oči ne,« odgovori 

zdravnik, »pač pa z vaše kravate!« 

Operacija slona. Štirje živinozdravniki pet ur dolgo operirajo slona. Po 
uspešni operaciji ga dolgo opazuje eden izmed zdravnikov, nato pa zaskrbljeno 

pravi: »V slonovem trebuhu nismo pozabili nobenega inštrumenta. Ampak kje 

je pa naša asistentka Polona?« 

Sreča v nesreči. Stane prečka cesto, pri tem pa ga zadene kolesar. Ta mu 

pomaga postaviti se na noge in pravi: »Imate pa res srečo, da danes nisem v 

službi!« – »Zakaj?« – »Ker v službi vozim avtobus!« 

Račun. Violinist, ki igra v simfoničnem orkestru, je bil na pregledu pri 

zasebnem zdravniku. Ker ne more plačati tako visokega računa, mu pravi 

zdravnik prizanesljivo: »Svoj račun lahko poravnate tudi s svojim igranjem.« 
Violinist takoj odpre kovček z violino in nanjo zaigra najvišje tone. »Moj 

Bog,« pravi zdravnik, »to, kar igrate, je resnično previsoko!« Violinist: »Ja, 

prav tako kakor vaš račun!« 

Na sodišču. Sodnik opomni pričo na sodišču: »Govorite lahko le o tem, kar ste 

res videli, in ne o tistem, kar ste slišali govoriti od drugih. Torej, kdaj ste 

rojeni?« – »To vem le iz pripovedovanja drugih!« 
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