
 

BESEDA STAREJŠIM,  

INVALIDOM, BOLNIM 

IN NE SAMO NJIM 

Leto V. (57), september 2022  

 

Pozdravljeni!  

Prepričan sem, da ste lepo preživeli minuli mesec z največjim 

Marijinim praznikom, njenim Vnebovzetjem. Morda ste tudi 

prisluhnili katehezi na radiu Ognjišče nekaj dni po prazniku in se 

opogumili na poti k našim nebesom v družbi svetnikov in Božjih 

služabnikov. Ob svetnikih, tudi neimenovanih, med katerimi so tudi 

naši najbližji, sem omenil Božjo služabnico Magdaleno Gornik in vas 

povabil, da se ji priporočamo; če zmoremo, obiščimo njen grob na 

Gori nad Sodražico.  

Tokrat se ob besedah Phila Bosmansa – »Oči imam zato, / da 

druge odkrivam, / ušesa, da jih poslušam, / noge, da stopim do njih, / 

roke, da jih drugim podarim, / in srce, da jih ljubim« – in prijetnem 

nedeljskem srečanju z bolniki v Soči z veseljem spominjam 

pomenljivega dogodka.  

Tisto nedeljo sem se pridružil skupini mož in žena ter 

medicinskih sester. Spontani pogovor nas je usmerjal k pozitivnemu 

gledanju na vse okoli nas. Posebno pa na življenje, ki je za vsakega 

dragoceno in za katerega si moramo veliko prizadevati, da imamo radi 

sebe in znamo videti in poslušati druge. Pred seboj moramo imeti cilj, 

biti v dobri družbi in hoditi …! Ker smo se zadrževali v senci ob 

ograji, ki je mejila na pločnik, je bilo zanimivo videti, da so se mnogi 

ustavljali. Večina je umolknila ali le s strahom pozdravila, zavedajoč 

se, kako hitro se lahko zgodi, da se »znajdejo« za zidovi bolnišnice. 

V mesecu, ki je bogat po znanih svetnikih, da omenim samo sv. 

Mater Terezijo (5. september) in blaženega služabnika Antona 

Martina Slomška (24. september), Vam podelim blagoslov in želim 

vse najboljše v vzpenjanju proti nebesom!  

 

Vaš bolnišnični duhovnik Šlibar 

 

 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

SEPTEMBER 2022, LETO C/II 

  2. september: Prvi petek 

  3. september: Prva sobota 

  4. september: 23. nedelja med letom – angelska nedelja 

  8. september: Rojstvo Device Marije – mali šmaren 

14. september: Povišanje Svetega Križa 

18. september: 25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov 

24. september: Devica Marija Kraljica 

25. september: 26. nedelja med letom, Slomškova nedelja 

 

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 september 2022: ZA ODPRAVO 

SMRTNE KAZNI. Molimo, da bi vse dežele sveta iz svoje 

zakonodaje odstranile smrtno kazen, ki predstavlja napad na 

nedotakljivost in dostojanstvo človeške osebe.  

 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar 

Dovolj je dnevu njegova lastna teža 

»Bojim se dneva, ko ne bom mogla več brati,« mi večkrat reče gospa, 

ki jo že dolgo poznam. Že zdaj slabo vidi in verjetno bo šlo samo še 

na slabše. Bere pa neizmerno rada. Ne vem, kako bi jo lahko 

potolažila. Vem pa, da potem, ko se človek res sreča s težko 

preizkušnjo, od nekod dobi moč, da jo premaga in živi dalje.  

Verjetno se vsak od nas boji nečesa, kar se mu v prihodnosti lahko 

zgodi. Jaz sem se bala trenutka, ko bom morala začeti uporabljati 

invalidski voziček. To se je res zgodilo in danes sem zanj neizmerno 

hvaležna, saj mi omogoča, da se še vedno lahko premikam. In tako je 

z veliko drugimi stvarmi. Razumljivo je, da se vnaprej marsičesa 



 

bojimo, nima pa smisla, da bi nas ta strah hromil. Ko se neprijetne 

stvari zgodijo, najdemo tudi pot naprej. Resda je ta morda drugačna, 

ampak lahko še vedno lepa. 

 

PRIPOROČAMO 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v mesecu septembru iz 

mariborske stolnice 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 17. septembra ob 21. uri. 

 

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 

ANGEL, KI POŽIVLJA 

Angela, ki poživlja, / Bog pošilja, / ko človek izčrpan, nemočen / 

obstoji, / obtiči nekje na pol poti, / se znajde pred goro, / prek katere ni 

poti, / pa še okoliški hribi / mu zastirajo oči. /  

Takrat angel s poživljajočo močjo pristopi, / človeka okrepi / in mu 

razlaga nekam znane stvari. / Vse to, kar pred seboj vidiš, / je sad 

tvojih zaslepljenih oči, / ki vidijo le temne strani. / Materialne stvari, / 

ki se kopičijo in kopičijo, / sčasoma zastrejo duhovni pogled, / ki vidi 

in vodi skozi temine, / onkraj teh zaprek, / onkraj križa in trpljenja, / 

kjer se jasno sliši Božje povabilo, / evangeljsko vodilo / za ta 

raztreščeni svet / in ti prinaša jasen pogled. / Angel, ki poživlja, ga 

nenehno / po svetu raznaša, / naravnost od Božjega prestola / prinaša. / 

Pridite k meni vsi, ki se trudite / in ste obteženi, / in jaz vas bom 

poživil. / To poživilo za večnost krepi / človekove duhovne moči – / in 

večje tolažbe na naši zemeljski poti ni.  

  

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

Ves objokan pride Janezek domov od spovedi in potoži mami: 

»Župnik mi je za pokoro naložil tri očenaše, ampak jaz znam komaj 

enega!« 



 

»Neverjetno!« se jezi zdravnik. »Vedno hočete tablete za spanje, 

zdaj pa vas že tretjič srečam v nočnem klubu!« – »Ampak …« odvrne 

pacient, »tablete so za mojo ženo!« 

Čisto brez sape teče lekarnarica za eno izmed strank. »Počakajte, 

po pomoti sem vam dala napačne tablete proti kašljanju!« – »Zaradi 

tega vam pa res ne bi bilo treba teči za mano!« – »Pač. Te stanejo 

deset evrov več!« 

»Čestitam! Slišal sem, da se vam je javil bogati stric iz Amerike, ki 

naj bi se kopal v zlatnikih.« – »To pa na žalost ne drži. Nima 

zlatnikov, temveč zlate zobe.« 

»Teta, ali mi lahko daš en evro za nekega starega moškega?« vpraša 

Tine. Teta odgovori: »Zelo lepo od tebe, da želiš pomagati starejšemu 

možu. Ampak kdo pa je on?« – »Stoji na drugi strani ulice in prodaja 

sladoled!« 

»Še vedno nisem zadosti star, da bi vozil avto?« vpraša Jože očeta. 

Ta odgovori: »Ti že, ampak naš avto pa še ne!« 

 

ŠOPEK JEDRC – Katarina Urh 

* Dobrotljivosti ne išči v drugih srcih. Imaš svojega!   

* V vsaki težavi k nam po svileni nitki pride rešitev.   

* V molku je vedno veliko modrih besed. Le prisluhnimo! 

* Riba ne tarna, da ima preveč vode. Plava v vse smeri. 

* Lepe besede – vitamini za srce … Osvežujoče!    

* V najtežjih urah se spomnite sončnice. Sence so za njo … 

* Oči in srca se ne da napolniti čisto do roba.  

* Dobrota je luč … Vedno kaže pravo smer do človeških src. 

* Kaj je potrebno, da se prav usmerimo? Preprosto srce. 

* Svetloba besed nas bogati z biseri kot školjke v morju … 

* Prva in zadnja od otroštva do groba beseda – mama …   

 

………………………………………………………………………… 
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