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Blagoslovljeno novo leto in pozdrav vsem, ki ste z 
menoj vstopili v novo Gospodovo leto. Prepričan sem, da 
ste še pod vtisi Jezusovega rojstva ob božiču in od tega 
živite vse leto.  

Opogumil sem se nadaljevati lani začeto pisanje in 
tako »podarjanje roke« vam vsem, ki vam vaši duhovniki 
in drugi ta listič prinesejo ob prvih petkih ali ga dobite ob 
drugi priliki.  

V decembrski številki sem vam obljubil nekaj novih 
rubrik. Odkrili jih boste v nadaljevanju branja. Ob koncu 
teh uvodnih vrstic naj vas ob 52. svetovnem dnevu miru, 
ki nosi naslov Dobra politika je v službi miru, nagovori 
papež Frančišek, kakor ja zapisal v novoletni poslanici: 
»Lahko govorimo še tako čudovite besede, a če v našem 
srcu ni miru, ga ne bo tudi na svetu ... Skupaj molimo, da 
bosta jezik srca in dialoga vedno prevladala nad jezikom 
orožja.«  

V želji, da tudi vi zapišete kakšno spodbudo na moj 
naslov, ki je na koncu Besede, vam vsem želim leto polno 
miru, zdravja, sreče in čutečih ljudi ob vas.  

 
                                           Miro Šlibar 
 



 

LITURGI ČNI KOLEDAR 
 
JANUAR 2019 
1. januar: Marija, Sveta Božja Mati; Dan miru; Novo leto;  
6. januar: Gospodovo razglašenje, sveti trije kralji 
13. januar: Jezusov krst 
17. januar: sv. Anton Puščavnik 
18. januar: začetek tedna za edinost kristjanov 
25. januar: spreobrnitev apostola Pavla 
 
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 molitvi. 
 
Molitveni namen za januar 2019 
Za evangelizacijo: MLADI V MARIJINI ŠOLI 
 
Da bi mladi ljudje, zlasti v Latinski Ameriki, sledili 
Marijinemu zgledu in se odzvali Gospodovemu 
povabilu, naj veselje evangelija posredujejo svetu. 
 
 
 



 

MOLITVE ZA KANONIZACIJO NAŠIH 
BLAŽENIH IN BOŽJIH SLUŽABNIKOV  
 
Čeprav smo vsi poklicani k svetosti, je Cerkev nekatere 
svoje pokojne člane postavila za zgled krščanskega 
življenja in pričevanja. Iz knjižice Prosite in se vam bo 
dalo (Mt 7,7) bomo vsak mesec predstavili enega od njih 
iz Cerkve v Sloveniji, da bi jih spoznavali in se jim 
priporočali. Bog bo na njihovo priprošnjo usliševal naše 
molitve, njih pa naj poveliča s slavo svetništva, kakor je 
zapisal v uvodu omenjene knjižice ljubljanski nadškof 
Zore. 
 
FRIDERIK IRENEJ BARAGA  
(1997 Mala vas pri Trebnjem – 1868 Marquette) 
»Le eno je potrebno.« 
 
Za mnoge Indijance je Baraga kot škof ob Michiganskem 
jezeru ostal edini dušni pastir, ki se je naučil njihovega 
jezika, zato so ga povsod sprejemali z izrednim 
spoštovanjem. Dodatne naloge mu je prineslo tudi 
priseljevanje številnih delavcev različnih narodnosti. Ob 
smrti so ga sodobniki prepoznali kot »najuglednejšega moža 
Združenih držav Amerike«. Postopek za njegovo 
beatifikacijo se je začel leta 1952 v škofiji Marquette v 
Združenih državah Amerike. God ima 19. januarja. 
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar. 
Ti, ki si nam v svojem služabniku škofu Frideriku Baragi 
poslal tako velikega učitelja in pastirja, usliši naše pobožne 
molitve in ga poveličaj, da bo pred vesoljno Cerkvijo prištet 
k izvoljenim. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 



 

PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE 
PRATIKE 
 
* V januarju toplo – v februarju hladno. Če v januarju ni 
snega, šele april ga da.  

* Kadar Anton (17. januar) z dežjem prihaja, se dolgo 
potem zemlja napaja. 

* Če Vinka (22. januar) sonce peče, v sode vino teče. 
 
SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Anekdote o papežu sv. Janezu Pavlu II. (1978-2005) 
 
*Čisto nepapeško. Novi športni papež draži vatikanske 
dostojanstvenike, navajene na togi protokol, ko pri 
vzpenjanju po stopnicah – popolnoma »nepapeško« zvije 
svojo belo obleko in stopa preko dveh ali treh stopnic 
hkrati. Ko ga neki debelušni kardinal vpraša, ali ta način 
hoje ne škoduje papeški časti, Janez Pavel smeje odgovori: 
»Zame je gibanje potreba, mislim pa, da tudi za vas.« 
…………………………………………………………… 
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