BESEDA STAREJŠIM,
INVALIDOM, BOLNIM
IN NE SAMO NJIM
Leto V. (56), avgust 2022
Pozdravljeni!
Hitro smo se »povzpeli« v drugo polovico leta. Vem, da so počasnejši
vaši koraki in vožnja z vozički.
Tretjo junijsko soboto sem se z nekaterimi od vas srečal pri
Mariji Pomagaj na Brezjah. Mnogi ste spremljali romanje preko valov
radia Ognjišče. Hvaležni smo organizatorjem, da smo se srečali pri
Mariji ali po sredstvih obveščanja.
Pogosto mislim in molim za vas. Tako je bilo tudi dan pred
romanjem na Brezje. Iz mojih zapisov in pripovedi v katehezah za
bolnike vam je znano, da se rad povzpnem na Vrhe, nad samostanom
na Dobrovi, kjer bivam pri Marijinih sestrah. Kaj me je tokrat
spodbudilo k pisanju? Ko me je sestra prednica Veronika pred leti
videla, da sem šel bos v gozd, mi je izrekla pomenljive besede, da
hodim v »maminih copatkah«. Prijetna je bila hoja po gozdu, prav
primerna za masažo stopal. Ker so borovnice drobne, je bilo potrebno
veliko časa, da sem napolnil kozarec. Potrebno je bilo sklanjanje in
klečanje na tleh. Rdečina od borovnic, je ostala tudi na rokah.
Zapisano me uči, da je za vse, tudi najmanjše opravilo, potreben
napor. To veste tudi vi. Ob tem pogosto potrebujemo tudi druge. Kako
počasi se kaj pozna v »posodi« našega življenja, ko gre za
potrpežljivost, upanje, veselje, osmišljanje življenja … Pa smo kljub
temu veseli, čeprav majhnih korakov.
Na vseh poteh prizadevanja za »nabiranje sadov« za nebesa naj
bo z vami Marija, v nebesa vzeta. Vsem želim milosti poln praznik
Veliki šmaren in vse pozdravljam.
Vaš bolnišnični duhovnik Šlibar
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5. avgust: Marija Snežna, Prvi petek
6. avgust: Jezusova spremenite na gori, Prva sobota
7. avgust: 19. nedelja med letom
14. avgust: 20. nedelja med letom, Maksimiljan Kolbe, duhovnik
15. avgust: Marijino vnebovzetje, veliki šmaren, d. p. d.
21. avgust: 21. nedelja med letom
22 avgust: Devica Marija Kraljica
28. avgust: 22. nedelja med letom
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, posebno starejši in bolni, pridružite tej molitvi.
Molitveni namen za mesec avgust 2022: ZA MALA IN SREDNJE
VELIKA PODJETJA. Molimo za mala in srednje velika podjetja, ki
jih je hudo prizadela gospodarska in družbena kriza, da bi našli
potrebna sredstva za nadaljevanje svojih dejavnosti v dobrobit družbe,
v kateri živijo.
UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar
Primite koga za roko
Večkrat se spomnim na staro, že precej dementno in nebogljeno
gospo, ki je prosila, naj jo nekdo prime za roko. V tistem trenutku je
bilo zanjo najpomembnejše, da je ob sebi čutila človeško bližino. Prav
to pa potrebujemo mi vsi, tudi mladi in zdravi, le da se tega pogosto
ne zavedamo. Ko pa se znajdemo v stiski, to še kako začutimo.
Kolikokrat smo ob kom, ki je žalosten in potrt, pa v tistem trenutku
zanj ne moremo narediti nič drugega, kot da ga primemo za roko, ga
objamemo in smo preprosto z njim. Ta človeški dotik je zelo dragocen
tudi za ljudi, ki so nezavestni, še bolj pa za tiste, ki so gluhi in slepi ter

lahko komunicirajo samo še z dotikom. Človek pač potrebuje človeka
in njegovo bližino.
PRIPOROČAMO

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v mesecu avgustu iz župnijske
cerkve sv. Marka v Kopru 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.
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za
bolnike. Tokrat bo 20. avgusta ob 21. uri.
ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl
OTROŠKI ANGELI
Otroški angeli so kakor otroci, / otroci so kakor otroški angeli.
Otroci / angele dobro poznajo. / Nekateri se z njimi pogovarjajo, /
drugi celo igrajo / ali glasove in melodije žebrajo – / samo angeli
pomen poznajo.
Otroci, / ki jih je sam Jezus v naročje jemal, / imajo neprecenljivi dar
– / angele varuhe tri: / eden skrbi za njihovo dušo, / drugi za telo / in
tretji za srce. / Tako so otroci Božji nad vse.
SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK
Pripravil: Primož Prepeluh, pastoralni asistent na avstrijskem Koroškem

Pri prvi avdienci papeža Janeza XXIII. je nekaj zelo mladih
redovnic navdušeno pokleknilo pred papeža in mu predstavilo svojo
redovno skupnost. Rekle so: »Me smo male sestre svetega Jožefa!«
Papež na to: »Potem ste pa neverjetno ohranjene!«
»Vi imate pa umazane noge. Morali bi si jih umiti.« – »Vem, to mi
stalno govori tudi moja žena.« – »Zakaj si jih pa potem ne umijete?« –
»Najprej sem želel slišati, kaj pravi strokovnjak.«

»Natakar, ali imate žabje krake?« – »Seveda!« – »Potem pa
odskakljajte v kuhinjo in mi končno že prinesite dunajski zrezek!«
Slikar sedi na vrtu neke kmetije in slika. Ko pride mimo
gospodarica, jo vpraša, če so ji njegove slike všeč. – »O, ja, zelo!«
zažari ona. – »In zakaj?« zanima slikarja. – »Veste, odkar sedite tu,
nam škorci več ne jedo češenj!«
»Naša krava da na dan 12 litrov mleka,« se pred mestnim otrokom
važi kmečki sin. – »In kaj naredite z njim?« – »Dva litra ga spijemo
mi. Ostalih 16 litrov pa moj oče proda mlekarni!«
Naglušni Škot je kupil nekaj dvožilnega kabla. En konec je zataknil
v zgornji žep srajce, drugega pa v uho. »To je moj novi slušni aparat!«
je rekel svojemu prijatelju. Ta mu odgovori: »S tem ne slišiš nič
bolje!« – »Pa slišim! Ko ga ljudje zagledajo, začnejo takoj govoriti
glasneje!«
ŠOPEK JEDRC – Katarina Urh

* Bodi prijazen! Sreča bo potrkala na tvoja vrata …
* Sreča obstaja! Vsak jo mora odkriti s srcem in očmi …
* Verjemi vase! Sreča je prepričanje, da delaš dobro …
* Zelo težko je ujeti srečo z roko. S srcem pa lahko …
* Skromna notranjost je dom velike sreče. Kako preprosto …
* Misliš le nase? Sreča čaka na poti, ki vodi k drugim …
* Kapljica sreče je najboljše zdravilo za vse bolezni …
* Zlato pravilo: O sreči moraš sanjati, kadar si buden …
* Tako kot sreča je pomemben tudi mir. Posebno v srcu …
* Najboljši nasvet: Sreča je v srcu doma, tam jo iščite …
* Minljiva sreča. S težavo jo najdemo, v hipu zgubimo …
* Zaradi strahu marsikdaj zamudimo vse priložnosti ...
* Čas je učitelj, ki vsak dan ocenjuje naše dosežke ...
* Če si osamljen, čimprej poišči koga, ki je še bolj sam ...
* Ne glej v daljavo, sreča stoji ob tebi. Nasmehni se ji ...
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