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Drage bralke in bralci Besede!  

Z besedami iz liturgične knjige »Blagoslovi« molimo: Bog naš 
Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse 
prejete milosti in vsak trenutek življenja: srečen in manj srečen. Vse to 
darujemo tebi in te prosimo, blagoslovi nas, naše življenje in naš dom, 
da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo dogajalo, vodilo k tebi. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Prisrčen pozdrav vsem vam pošiljam prek našega lističa, ki je 
vstopil v tretje leto izhajanja. Letošnje leto ima pomenljivo letnico 
2020. Dvajset in še dvajset dobrih želja naj se vam izpolni v tem letu! 

Ob voščilih se spominjam svete maše, ki sem jo daroval na 
stanovanju stoenoletne žene in matere. Kako hvaležna je bila Bogu za 
vse, kar ji je podaril: za otroke, vnuke, za dolgo življenje in kaj še vse. 
Ob udeležbi enega od sinov, v mislih pa z vsemi drugimi, se je zelo 
razveselila največjega Obiskovalca, Jezusa Kristusa.  

Vse vas vabim, da se radi spominjate vseh, ki so ob vas, prihajajo 
k vam ali z njimi skupaj prenašate težo življenja. Ne pozabite moliti 
tudi za papeža Frančiška, ki je pred kratkim obhajal zlatomašni jubilej, 
pa za naše škofe in nove škofe, za domače in druge duhovnike, nove 
duhovne poklice, pa tudi za vse, ki vodijo našo domovino. 

Že v prejšnji številki sem vam obljubil, bodo tudi to leto nekatere 
redne vsebine ostale, nekaj pa bo novih. Novo v Besedi bo kratka 
svetopisemska misel. Druge vsebine, kot tudi Nasmejmo se, ostanejo. 

 
Prisrčno vas pozdravljam,  

 vaš Miro Šlibar 
 



 

 

LITURGI ČNI KOLEDAR  
 
JANUAR 2020 
  1. januar: Marija, Sveta Božja Mati –dan miru, novo leto,  
  3. januar: Presveto Jezusovo ime, prvi petek 
  6. januar: Gospodovo razglašenje 
12. januar: Jezusov krst 
17. januar: sv. Anton Puščavnik 
19. januar: 2. nedelja med letom, začetek tedna molitve za edinost 

kristjanov 
25. januar: Spreobrnitev apostola Pavla 
31. januar: sv. Janez Bosko  

  

 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 tej molitvi. 
 
Molitveni namen za januar 2020 
Za evangelizacijo: PRIZADEVANJE ZA MIR NA SVETU   

Molímo, da bi si kristjani, pripadniki drugih verstev in ljudje dobre 
volje prizadevali za mir in pravičnost na svetu. 
 

TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE 

Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po 
prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu.  
Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove.  
On je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja, z besedo 
svoje moči nosi vse (Heb 1,1-3). 
 

 



 

 

DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE AKCIJE 

Skoraj ne morem verjeti, ko zjutraj odprem oči, a res je –  novo leto je 
potrkalo na vrata. Treba bo začeti znova, z novimi močmi in z novim 
upanjem. Postane mi nekako težko pri srcu, ker me navdaja negotovost, 
kaj nam bo to novo leto prineslo. Pomislim na nove izzive, na delo, 
nazadnje  pa tudi na lepe trenutke  in veselje, in spet postane moje srce 
sproščeno, saj lahko prosim: »Pusti, dobri Bog, sledove, da ne zgrešim 
svoje poti, ko bo noč, ko bom utrujena, in ko bom zgubljena!“  V sebi 
začutim, da ne bom hodila sama, in da se mi ni treba bati.  
Še enkrat zaprem oči in si predstavljam leto kot knjigo, ki ima 365 strani. 
Vsak dan imam na razpolago prazno stran.Vsak dan nove možnosti, nov 
zagon in nove perspektive. To me zelo pomiri, da lahko vsako jutro 
začnem na novo.  
Če pogledam na liste prejšnjega leta, opazim mnogo napak, žalostnih 
dogodkov in marsikateri list bi najraje iztrgala iz svoje življenjske knjige. 
Spomnim se tudi dni, ki so me razveselili, in ko sem doživela nepozabne 
trenutke.  
Mislim, da govorim tudi v vašem imenu, prav te strani vedno spet radi 
odpremo, si jih ogledamo in iz njih črpamo moč. Trudimo se, da bomo z 
božjo pomočjo vsak list življenjske knjige zaznamovali z ljubeznijo do 
sočloveka, in da bomo imeli v srcu prostor za prijaznost in velikodušnost. 
Ko pa bomo doživljali dneve brez moči in upanja, da bi popisali naše 
strani, ker bo v nas tema, takrat povabimo Gospoda, da nam bo pomagal in 
nam napolnil list z žarki upanja in tolažbe. Začutili bomo njegovo roko, ki 
nas bo vodila skozi težke čase. 
Želim Vam, dragi bralci, da bi zaznali to sled božje ljubezni, na kateri bi 
lahko varno prehodili celo leto. 

      Ani Boštjančič 
 

PRIPOROČAM O 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v januarju iz župnijske cerkve 
sv. Marka v Kopru ob 19. uri. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za 
bolnike. Tokrat bo 18. januarja ob 21. uri »v živo«. 
* Prilagam internetni naslov radia Ognjišče za poslušanje prek spleta: 
"http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 



 

 

NASMEJMO SE (Iz knjige: Janez Gril, Smeh je pol zdravja) 
 

* Dragi papež. Desetletni deček iz Avstralije je svoje pismo papežu 
naslovil takole: Bog, Pri papežu, Vatikan, in napisal: »Dragi Jezus, bral 
sem tvojo knjigo. Ko boš spet pisal Sveto pismo, poskrbi, da bo v njem 
več akcije!« 
* Domislice Janeza XXIII. Kmalu po izvolitvi so Janeza XXIII. 
obiskali njegovi sorodniki. Preplašeni so stopali po vatikanskih palačah 
in ko so ga zagledali v belem talarju, so padli na kolena. »Koga pa se 
bojite?« jih je vprašal. »Saj sem samo jaz!« 
* Polizdelki. Ob novoletnem občinskem sprejemu se je p. Tominec 
pritožil, ker oblast župnike obravnava kot obrtnike. »Mi nismo obrtniki, 
ampak duhovniki. Če bi bili obrtniki, potem bi bili vi naši polizdelki. 
Učili smo vas življenja po veri, vi pa se tega ne držite.« 
* Tudi to se zgodi. Vdova pride k župniku naročit možev pogreb. 
Župnik ji izreče sožalje, jo povabi v pisarno in začne pripravljati 
dokumente. »Ali je bil pokojni mož previden,« jo vpraša izza mize. »O, 
to pa ne, gospod župnik, bil je zelo slab voznik. Povzročil je prometno 
nesrečo in v njej umrl.« 
* Duhovniške prigode. Pokojni profesor teologije dr. Anton Strle 
(1915–2003) je študentom z veliko zavzetostjo in gorečnostjo razlagal 
teološke resnice. Najbolj se je razvnel, kadar jih je branil pred zmotnimi 
nauki. Ko je zavračal tiste teologe, ki niso priznavali pekla, je dvignil 
roke in dejal: »Pomislite, kaj učijo! Kam pa pridemo, če ni pekla?« – 
»V nebesa,« so mu odgovorili študentje in se muzali njegovi vnemi. 
* »Šuštarjeve« anekdote. Pokojni ljubljanski nadškof in slovenski 
metropolit dr. Alojzij Šuštar (1920–2007) je imel lepo navado, da se je 
vsakemu človeku, s katerim se je srečal, predstavil z imenom in 
priimkom. Ko je ob neki priložnosti obiskal Dom starejših občanov na 
Vrhniki, se je z mnogimi oskrbovanci rokoval. Med drugim je pozdravil 
tudi starejšo gospo in se predstavil: »Jaz sem Šuštar.« Ona pa veselo 
nazaj: »Jaz sem pa mojškra!« 
……………………………………………………………………………………………. 
Miro Šlibar, Ul. Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova, GSM 00 386 31 613 378, 
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