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Pozdravljeni! 

Približno 10 dni je od začetka zime (21. december). Po Božiču 

smo vstopili tudi v novo leto. Naj bo v vsakem dnevu Gospod z nami! 

Ta deluje tudi v zimi, ko včasih moti mraz, da ne moremo početi 

vsega, kar bi hoteli, in ko se zdi, da so drevesa mrtva. Pa vendar se 

tedaj poraja novo življenje in veliko sadnih dreves potrebuje mraz 

zato, da ustvari bolj okusne sadove. Tedaj se dogajajo številne dobre 

in čudovite stvari. Mimogrede, trpljenje bogati tudi nas. 

O dejstvu, da je tudi od nas samih odvisno, kako bo potekalo leto 

2023, me nagovarja mozaik nad vrati cerkve Sv. Petra v Ljubljani. To 

je cerkev, ki je najbliže osrednjim bolnišnicam v Ljubljani, 

Univerzitetnemu kliničnemu centru in Onkološkemu inštitutu. 

Spominjam se je še iz časov, ko sem bival v župnišču bolniške župnije 

ob njej. Mozaik sem videl kar iz svoje sobe pa tudi neštetokrat sem šel 

mimo njega na poti v bolnišnice. 

Mozaik ponazarja Petrove dvignjene roke, ki sprejemajo ključ iz 

Jezusovih rok. Ob nedavnem vstopu v novo leto nehote pomislim, 

kako smo pravzaprav tudi mi podobni prizoru na mozaiku, Petru z 

dvignjenimi rokami, ki sprejema ključe iz Jezusovih rok.  

Kaj to pomeni za nas? Vsi smo povabljeni, da se prepustimo in 

da se ne vdamo vsemu, kar nas čaka v tem letu. Pred sabo imejmo cilj, 

da hodimo (živimo) ob dobrih ljudeh ter da hkrati delamo in potrpimo, 

kolikor le moremo.  

Ker še ni dolgo od novega leta, vsakemu od vas posebej in 

osebno s Philom Bosmansom, ki bo s svojo pisano besedo navzoč v 

vsaki naši številki, iskreno izjavljam: "Iz srca želim dobro leto. / 

Podaj drugim roko iz srca, / ki je polno dobrih in iskrenih želja. / 

Pomagaj ustvarjati svet, / v katerem je prosto za smeh, / za cvetje, za 

srce, / za košček nebes na zemlji. 

                                                  vaš Miro Šlibar                  



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

JANUAR 2023 

1. januar: Marija, sveta Božja Mati – državni praznik, novo leto – dan 

miru  

3. januar: presveto Jezusovo ime 

6. januar: Gospodovo razglašenje, sveti trije kralji  

8. januar: nedelja Jezusovega krsta 

17. januar: sv. Anton Puščavnik  

22. januar: 3. nedelja med letom – nedelja Božje besede 

25. januar: spreobrnitev apostola Pavla 

PRIPOROČAMO 

* Če želite poslušati slovenski cerkveni Radio Ognjišče, prilagam 

njegov internetni naslov za poslušanje prek spleta: 

"http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 

* Svete maše bo radio Ognjišče v mesecu januarju prenašal iz 

župnijske cerkve sv. Marka v Kopru ob 19. uri.  

* Vsak dan je rožni venec na radiu Ognjišče na sporedu že ob 5. uri.  

* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za 

bolnike. Tokrat bo 21. januarja ob 21. uri.  

* Svete maše na slovenski katoliški televiziji TV Exodus 

("https://www.exodus.si"): ob delavnikih ob 6., 12., 18. in 24. uri; ob 

nedeljah pa ob 8.30, 12., 13., 18. in 19. uri. 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA  

Zaupani njegovi svetovni mreži molitve za leto 2023 

Apostolat molitve že 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 

ji vsi, zlasti starejši in bolni, pridružite v čim večjem številu.  

Molitveni namen za mesec januar 2023: ZA VZGOJITELJE.  

Molimo, da bi bili vzgojitelji verodostojni pričevalci, da bi učili 

bratstvo in ne tekmovalnosti ter da bi še posebej pomagali najbolj 

ranljivim mladim. 



 

ŽIVI VSAK DAN – Phil Bosmans 

Skupaj v istem čolnu 

Novo leto. Praznujmo skupaj. Sedimo v istem čolnu. Vsi ljudje kot 

bratje in sestre v istem čolnu. Ljudje, ki plujemo skupaj. 

Fantastične sanje. Sonce pleše po nebu. Ribe pojejo v morju. Vsi 

ljudje kot bratje in sestre v istem čolnu sveta. Šibki in močni. Vsi 

narodi in rase. Mogočni in nebogljeni. Bogati in revni. Fantastične 

sanje. Zakaj se moram zbuditi in videti, kako je čoln težko 

poškodovan, divja brez orientacije? Zakaj slišim, kako idealisti in 

preroki v čolnu obupano iščejo človeka s srcem? Boš prinesel v ta 

čoln svoje srce? 
 

ZAKLADNICA MOLITVE – Molitve iz Ognjišča 

V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA 

Bog Oče, / čelo predstavlja moj razum, / mojo sposobnost 

izbiranja, / mojo voljo in mojo svobodo, / po kateri sem tvoja 

podoba. / Za čelom se porajajo / in rastejo moje misli, / moji 

načrti, moje odločitve. / Bog Oče, / polagam te na svoje čelo, / da 

bo moje življenje takšno, / kot si si ga zamislil ti.  

Bog Sin, / Jezus, moj brat, / prsi predstavljajo moja čustva: / 

sposobnost ljubiti Očeta, / kakor si nas ti učil, / veselje, da gremo 

za teboj / kot svojim Učiteljem; / prizadevanje, da ljubimo druge, / 

kot si ti ljubil nas. / Bog Sin, / Jezus, moj brat, / polagam te v svoje 

prsi, / da bodo moja čustva / vedno utemeljena v tebi. 

Bog Sveti Duh, / ramena predstavljajo mojo dejavnost, / moč, ki 

podpira / moje izbire in moje odločitve, / moje obveznosti in moje 

napore, / ki jih terja pravo življenje. / Bog Sveti Duh, / polagam te 

na svoja ramena, / da mi ne bo manjkala / tvoja pomoč, da 

razumem Jezusa / in živim tako, kot je živel on. 

Oče, Sin in Sveti Duh, / polagam vas v vse moje življenje / in vam 

ga izročim. Amen. (Tonino Lasconi, Ognjišče (2014) 6, str. 2) 



 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK – Pripravil: Marjan Bunič 

VLAKEC - Gospa vstopi v trgovino z igračami. "Rada bi kupila 

električni vlakec," pravi. "Koliko let imajo otroci?" vpraša prodajalka. 

"Osem, deset in dvainštirideset..." 

PES - Družina kosi v gostilni. Stiskaški oče plača račun in reče 

natakarju: "Tisti dve klobasi, ki sta ostali, prosim, zavijte, da ju bom 

nesel domov za psa." Otroci so vsi veseli: "Prima, očka nam bo kupil 

psa!" 

RIMLJANI - Učitelj: "Simon, povej mi kaj o starih Rimljanih." Simon 

po dolgem razmišljanju: "Vsi so že pomrli." 

KLOBUK - "Spet si si dal klobuk na glavo narobe, dragi," ljubeznivo 

opozori žena moža, ki je strašno raztresen. Ta trmasto odvrne: "Kako 

moreš reči narobe? Saj ne veš, na katero stran bom šel!" 

PISMO IZ ZAPORA - Farmar je v zaporu. Žena mu piše: "Najbrž zdaj 

pričakuješ, da bom jaz preorala polje in posadila krompir. Tega ne 

mislim delati." On ji odpiše: "Pusti vse lepo pri miru, kajti na polju je 

skrito orožje in zlato." Čez nekaj časa žena spet piše: "Policija je 

morala prebrati tvoje pismo, kajti prišli so in preorali vse polje, pa nič 

našli." On ji piše: "No, zdaj lahko sadiš krompir." 

AVTO - "Ata, ali nisem še zadosti star, da bi vozil avto?" vpraša sin 

očeta. "Ti že, ampak avto še ni zadosti star!" 

POSTRVI - "Natakar," zakliče gost, "prinesite mi postrv!" - "Meni 

tudi," se oglasi drugi. "Ampak svežo!" Natakar gre proti kuhinji in 

naroči: "Dvakrat postrvi. Eno svežo!" 

DARILO - Čuj, Vlado, če bi bil pred izbiro, da ženi za petdeseti 

rojstni dan podariš ali avtomobil ali biserno ogrlico, za kaj bi se 

odločil?" - "Vsekakor za ogrlico. Ali si že kdaj videl ponarejen 

avtomobil?" 

POTEPUHA - Dva potepuha odvedejo na policijsko postajo in ju 

vprašajo, kaj sta po poklicu. Prvi: "Brezposeln." - "Pa vi?" - "Jaz sem 

pa njegov tajnik." 
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