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Dragi vsi! 

Kje je varneje začeti novo leto, kakor prav v Marijinem naročju? 

Hvala Primožu Prepeluhu, pastoralnemu asistentu na avstrijskem 

Koroškem, ki me je spodbudil, da ta listič prihaja med vas že peto leto, pa 

tudi za njegovo skrb, da se ob zapisanih šalah nasmejemo. 

Nekatere rubrike bodo letos nove. Tako nas bodo utrinki upokojene 

zdravnice Metke Klevišar pomirjali, zdravili in tolažili. Uganke iz knjige 

Katarine Urh Uganko imam pa nas bodo silili k razmišljanju. Omenjeni 

avtorici je v ranem otroštvu življenjsko pot prekrižala neozdravljiva 

bolezen in jo posadila na invalidski voziček. Kljub temu Katarina ni nikoli 

razmišljala, da je zato kaj drugačna, ampak je svojo nemoč iznajdljivo 

nadoknadila na mnoge druge načine, tudi v zapisovanju ugank.  

Z vami vsemi, posebej s tistimi, ki molite rožni venec zjutraj ob 

petih, sem z veseljem pred praznikom Marijinega brezmadežnega spočetja 

v živo molil v kapeli radia Ognjišče. Posebno ljubo mi je bilo, da sem se v 

nedeljo sredi devetdnevnice po končani molitvi zapeljal mimo ljubljanskih 

bolnišnic in od daleč blagoslovil bolnike in vse zaposlene. Prav tako tudi 

vse v domovih za starejše, drugih ustanovah in na domovih.  

S tem zapisom vas hočem spodbuditi, da se tudi vi v duhu 

»zapeljete« do vaših bolnih sosedov, do tistih, ki so zboleli za 

koronavirusom in drugimi boleznimi. Ne pozabite tudi na vse zaposlene v 

zdravstvu, sociali in politiki. Ob vaših »sprehodih« se spomnite tudi 

rojakov na tujem.  

 Sklenem z mislimi Anje Kastelic in osebno željo: »Naj bo to leto 

leto ponižnih hrepenenj, prošenj in hvaležnosti, da bodo naša naročja 

prazna za lastne potešitve in ideje ter polna Gospoda in njegovih milosti, 

polna Božjih drobnih obiskov, ki nikoli niso samo za nas, temveč za vse. 

Blagoslovljeno novo leto!«  

Miro Šlibar 

 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

JANUAR 2022 

   1. januar: Marija, Sveta Božja Mati, novo leto – dan miru 

   2. januar: 2. nedelja po božiču 
   6. januar: Gospodovo razglašenje (sv. trije kralji) 

   9. januar: Jezusov krst 

  17. januar: sv. Anton Puščavnik 
  23. januar: 3. nedelja med letom – nedelja Božje besede 

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 na radiu Ognjišče bodo v mesecu januarju iz župnijske cerkve sv. 

Marka v Kopru ob 19h. 

* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.  

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

Tokrat bo 15. januarja ob 21. uri.  

* POMEMBNO! Vsako delavniško jutro ob 7. uri, ob nedeljah pa ob 7.30 smo 

na Facebook-u povezani po sv. maši in molitvi za bolne, zdravstveno osebje, 

umirajoče in pokojne iz cerkve Sv. Jakoba v Ljubljani. Pridružimo se in širimo 

mrežo molitve!  

* Svete maše na slovenski katoliški televiziji TV Exodus 
("https://www.exodus.si"): ob delavnikih ob 6h, 12h, 18h in 24h; ob nedeljah 

pa ob 8.30h, 12h, 13h, 18h in 19h. 

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 evangelizacijo za mesec januar 2022:  

ZA PRAVO ČLOVEŠKO BRATSTVO. Molimo za ljudi, ki so zaradi vere 

diskriminirani in preganjani, da bi v skupnostih, kjer živijo, dosegli priznanje 
svojih pravic in dostojanstva, ki izhaja iz dejstva, da smo vsi med seboj bratje. 



 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar 

Za bistveno v življenju ni navodil 

Navajeni smo, da ob vsakem stroju ali aparatu dobimo navodila za uporabo. 

Veliko navodil imamo tudi za razna opravila. Ti napotki nam včasih pomagajo, 
včasih tudi ne.  

Za bistveno v življenju pa ne dobimo nobenih navodil. Za naš temeljni odnos 

do življenja in smrti, za naše skupno bivanje, za odnos do sebe in do drugih ter 
še za toliko pomembnih stvari. Vsega tega se moramo učiti že od rojstva. 

Najprej od staršev in drugih bližnjih, potem od vseh ljudi, ki jih v življenju 

srečamo, predvsem pa moramo o vsem sami veliko razmišljati. Knjige, ki so o 
tem napisane, niso navodila. Človeku so lahko v pomoč, a navsezadnje mora 

vsak sam oblikovati svoje življenje in mu dati svojo vsebino. Če je nekdo 

veren, mu to lahko pomaga, a mora sam živeti svojo vero in svoj odnos z 
Bogom. Tako moramo skozi življenje iti brez napisanih navodil.  

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 

Angel silvestrske noči 

Nikoli do zdaj / ljudje niso toliko govorili / o solidarnosti, / o skrbi za 

onemogle in bolne ljudi, / za živali in druge žive stvari, / za katere nas kar 
naprej skrbi. / A ko mine leto in dan, / ljudje radi pozabijo / na svoj življenjski 

program, / na mirovne pobude in svoje sne. / Točno ob polnoči se vojna začne. 
/ Najprej je slišati detonacije in strašljive poke, / nato na tisoče luči v nebo frči, 

/ tam spet poka na vse strani, / do koder vidijo moje oči. / Vsak pok stotine 

drugih rodi / in vse se v gost zadušljiv dim spremeni.  

Na terasi mesta miru v tej noči stojim. / Strmim! / Vidim ptice: / eno, dve, tri – 

celo jato. / V poltemo in neznosen dim / prestrašeno vzletajo, / kot pijane iščejo 

smer in višino – / med njimi leti / angel z razcefranimi krili.  

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Pripravil: Primož Prepeluh, pastoralni asistent v farah Podgorje, Kapla ob Dravi in Bilčovs 

Revma. Lojzeta je spet začela mučiti huda revma, zato je šel skupaj z ženo k 

zdravniku. »Gospod zdravnik, se je revma pojavila zaradi napačne prehrane?« 
z nedolžnim izrazom vpraša zdravnika. – »Ne, to je zaradi tekočin!« – Lojze se 

takoj obrne k svoji ženi: »Vidiš, kaj vse povzročijo tvoje juhe!« 

Pisma. »Tvoj podnajemnik je pa zelo molčeč!?« reče Sonja svoji sosedi. – 
»Ah,« zavzdihne ta, »ne boš verjela, kako je zaprt vase! Če ne bi sama odpirala 

njegovih pisem, ne bi o njem vedela čisto nič!« 



 

Ploskanje. Koncertna zvezda pripoveduje prijateljici: »Pred kratkim sem imela 

koncert daleč na severu. Po vsaki zapeti pesmi je sledil nekajminutni aplavz!« 

Prijateljica: »Verjemi mi, ploskali so samo zato, ker jih je zeblo v roke!« 

Brisalci. Oče je s sinom v trgovini kupil nove brisalce za avto. Ko sta prišla 

domov, je mali Miha povedal mami: »Ati je kupil nove sponke za listke s 

kaznimi!« 

Buške. »Od kod pa ima vaš nevzgojeni poba na glavi te grde buške?« – »Dobil 

jih je, ko ga je vaš vzgojeni fant s palico tepel po njej!« 

Enoletni. »Ali imate vi tudi otroke?« – »Ja, sina.« – »Potem imate z njim 
gotovo veselje!« – »Ja – ne popije preveč, ne kadi, ne potepa se, zvečer gre 

kmalu spat in zjutraj je hitro buden.« – »Koliko pa je star ta vaš biser?« – »Eno 

leto!« 

Posebnost. Stanka pride na policijsko postajo in javi, da njenega moža Jožeta 

že štiri dni ni domov. – »Ima vaš mož kakšno telesno posebnost, po kateri se ga 

lahko prepozna?« jo vpraša policist. »Še nobene,« odgovori Stanka, »jo bo pa 
imel, ko pride domov!« 

Lasje. »Me boš imel še naprej rad, čeprav imam sive lase?« vpraša Tanja 

previdno svojega moža. – »Zakaj pa ne? Tudi do sedaj sem te imel rad, čeprav 
si si barvala lase.« 

Darilo. »Moj mož ravna z mano slabše kot z najinim psom!« – »Tega pa ne 
verjamem!« – »Pač! Še nikoli mi ni kupil kaj za okrog vratu!« 

Prvi. Simon se opravičuje svoji ženi, ker je prišel pozno domov: »Oprosti mi, 
draga. Imeli smo tekmovanje v pitju.« – »To voham,« mu odgovori žena. »In 

kdo je bil drugi?« 

UGANKO IMAM – Katarina Urh 

Je kot zrno posejano, / ki zraste v klas, / skozi življenje prostrano / vedno 
spremlja nas. (beseda) 

Objem mu škoduje / in kar je še huje, / sonce ga tako oslepi, / da se kar izgubi. 

(snežak)  

Če ga imaš, / to še ni vse, / če ga nimaš, / vse drugo ničevo je. (zdravje) 

Nihče jih ne kupi, / nihče ne sadi, / nič ne dišijo, / le sijoče cvetijo. (ledene rože) 

Ko z žarom nastaja, / kar dih ti zastaja, / vse ga pričakuje, / vsakdo občuduje. 

(sončni vzhod) 

Žal malokdo / se res sprijazni z njo, / razumnost je njen glas, / srebro ji je v 

okras. (starost) 

Kot listek je / iz triperesne deteljice, / če ga ne bi imel, / bi težko živel. (upanje) 
............................................................................................................................................................................................................  
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