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Dober dan
želim vsem, ki vam je prišel v roke ta listič. Jesen, v katero smo

vstopili, je radodarna tudi z raznobarvnimi listi z dreves. Želim, da se
obojih razveselite, pa še vsega drugega, kar prejemamo od Boga in
ljudi.  Ne nazadnje smo hvaležni  za življenje,  ki  nam je podarjeno.
Vsaj za nekatere od nas prehaja življenje v jesen. Bodimo bogati  s
sadovi in osrečujmo tudi druge!

Življenje. Rad bi vas spomnil na soboto, 2. oktobra, ko je bil ali
bo (če ste že prej dobili  ta listič) Pohod za življenje. Tradicionalno
sporočilo  je:  »Spremenili  bomo  prihodnost.  In  prihodnost  je  proti
splavu.« Organizatorji  so  v  Domovini  zapisali:  »Milijon  Zdravih
Marij  za  milijon  nerojenih.«  Povabljeni  smo,  da  se  pridružimo
enomesečni akciji molitve za nerojene otroke. Cilj je zmoliti milijon
Zdravih Marij  za milijon v maternici umorjenih otrok v zadnjih 70
letih. Opravljene molitve sporočite na  pohodzazivljenje@gmail.com.
Poleg  tega  se  je  s  križevim potom in  sveto  mašo  na  Kureščku  že
začela duhovna priprava, ki bo začenši s 23. septembrom vključevala
tudi devetdnevnico. »Nerojeni otroci nas potrebujejo, saj si sami ne
morejo pomagati …« je med drugim zapisala v povabilu na Pohod za
življenje koordinatorica pohoda Urša Cankar Soares.

V  mesecu  oktobru  smo  povabljeni  k  še  bolj  zavzeti  molitvi
rožnega venca; bodimo »misijonarji« z bolniških postelj in invalidskih
vozičkov, pač v stanju, v kakršnem smo; bodimo radodarni z molitvijo
rožnega  venca.  K  molitvi  nas  spodbuja  tudi  papež  Frančišek:
»Naučimo se trkati na Božje srce! Naučimo se to storiti s pogumom.
Naj ta pogumna molitev navdihuje in hrani vaše služenje Cerkvi.« 

Pridružujem se vaši molitvi, vas blagoslavljam in pozdravljam.

Vaš bolnišnični duhovnik Šlibar
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  1. oktober: sv. Terezij Deteta Jezusa, prvi petek
  2. oktober: Angeli varuhi, prva sobota
  3. oktober: 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja
  4. oktober: sv. Frančišek Asiški
  5. oktober: sv. Marija Favstina Kowalska
  7. oktober: Rožnovenska Mati Božja
10. oktober: 28. nedelja med letom
17. oktober: 29. nedelja med letom
18. oktober: sv. Luka, evangelist 
22. oktober: sv. Janez Pavel II.
24. oktober: 30. nedelja med letom, misijonska nedelja

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. 
Molitveni  namen  za  mesec  oktober  2021  je  za  evangelizacijo:
POSLANSTVO LAIKOV V CERKVI. Molimo, da bi bili v moči
krsta verni laiki v večji meri vključeni v odgovorne službe Cerkve.

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:  Moj  dragi
varuh (str. 214).

»Glejte,  da  ne  boste  zaničevali  katerega  od  teh malih!  Povem
vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo mojega Očeta,
ki  je  v nebesih« (Mt 18,10).  Toda nisem več otrok.  Me moj angel
varuh še varuje?



Spodbuda p. Pija: »No, naj vam povem, da vas angel varuh še
vedno  učinkovito  brani  pred  satanom  in  njegovimi  privrženci.
Njegova ljubezen se ni zmanjšala zdaj, ko ste odrasli, in vedno vas bo
branil … Zavest, da imamo blizu angelskega duha, ki nas ne zapusti
niti za hip, bi nas morala pomirjati, zlasti v bolj žalostnih trenutkih. 

Kadar se vam zdi, da ste sami in zapuščeni, ne tarnajte, da ste
brez prijatelja,  ki mu lahko odprete srce in zaupate svoje gorje. Za
božjo voljo, ne pozabite tega nevidnega sopotnika, ki je ves čas ob vas
in vas posluša, vselej vas je pripravljen potolažiti. 

Ko bi le ljudje razumeli in cenili veliki dar, ki nam ga je Bog dal
v neizmerni ljubezni, ko nam je določil tega nebeškega duha, da nas
vodi!«

Gospod, zahvaljujem se Ti za tolažbo, prijateljstvo in varstvo, ki
mi jih daješ po mojem angelu varuhu. Pomagaj mi, da ga bom ljubil,
kakor ljubiš Ti. Amen. 

PRIPOROČAMO
*  Svete maše na radiu Ognjišče bodo v mesecu oktobru iz Bazilike
Marije Pomagaj na Brezjah ob 19h.
* Svete maše so na TV Exodus ob delavnik ob 6h, 12h, 18h in 24h, ob
nedeljah pa ob 8.30, 12h, 13h, 18h in 19h. NOVO! TV Slovenija bo do
nadaljnjega  omogočila  spremljanje  maše  v  neposrednem prenosu
vsako nedeljo ob 10. uri na TV Slovenija 1:  4.d.rtvslo.si/zivo/tvs1.
Mašo lahko spremljate tudi prek spleta: www.rtvslo.si/tv/vzivo/tvs1 –
ob isti 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. oktobra ob 21. uri. 

LETO SVETEGA JOŽEFA 
Speči Jožef, ki skrbi za Cerkev

Papež  Frančišek  ob  raznih  priložnostih  izrazi  svojo  veliko
pobožnost  do ženina  Device  Marije.  Na srečanju z  družinami  med
svojim obiskom Manile leta 2015 je z zbranimi podelil  »nekaj zelo



osebnega«  ter  jim  zaupal  o  svojem  zaupanju  v  posredniško  moč
Jezusovega skrbnika, o občudovanju njegove vloge in stila, ki ju je
vedno utelešal.  »Zelo imam rad sv. Jožefa, ker je močan in molčeč
človek. Na svoji mizi imam skulpturo sv. Jožefa, kako spi. In ko imam
kakšen problem ali težavo, to napišem na kos papirja in položim pod
kip sv. Jožefa, da bi on o tem lahko sanjal. Ta gesta pomeni: moli za ta
problem.« (Vir: Vatican News – slovenska redakcija)   

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK
Pripravil: Primož Prepeluh, pastoralni asistent na avstrijskem Koroškem

Bolna učiteljica.  Luka je  obiskal  bolno učiteljico.  Po obisku ga je
pred hišo čakalo nekaj sošolcev, željnih informacij. »Nobenega upanja
ni več,« reče Luka, »jutri pride spet v šolo.«
Raztresenost. Profesorjeva žena toži prijateljici: »Moj mož je vedno
bolj raztresen. Včeraj je še dolgo po polnoči razmišljal, kaj je mislil
delati, ko se je končno spomnil, da je hotel ta dan iti zgodaj spat!«
Strela.  Učiteljica  vpraša  Leona:  »Kaj  moramo  narediti,  če  se
nenadoma pojavi nevihta?« – »Takrat se moramo hitro uleči na tla,«
reče Leon. – »Zakaj pa?« zanima učiteljico. – »Zato, da strela misli,
da smo že mrtvi!«
Učiteljica napiše na tablo 2+2 in vpraša po razredu: »Koliko je to?«
Jan prišepne Rudiju:  »Še tega ne ve,  pa so rekli,  da nas bo veliko
naučila!«
Dva potepuha pozvonita  pri  samostanskih  vratih,  če  lahko  dobita
kosilo. Sestra ju nezaupljivo vpraša: »Kaj nič ne delata?« En potepuh
odvrne:  »Jaz  sem  brezposeln.«  –  »In  vaš  kolega?«  –  »Ta  je  moj
namestnik!«
Milo. Kaj pa si tvoja žena želi za rojstni dan?« – »Zaželela si je kaj za
vrat in roke!« – »In si ji kupil ogrlico ali zapestnico?« – »Kaj si pa
misliš, kupil sem ji milo!«
………………………………………………………………………… 
Miro Šlibar, Ulica Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova, GSM 031 613 378, 
miro.slibar@rkc.si; www.miro-slibar.rkc.si


