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V nedeljo Jezusovega krsta, 13. januarja 2019, je papež spomnil, 
da »začenjamo čas med letom. Zato se kakor Jezus pustimo voditi 
Svetemu Duhu v vsem, kar počnemo. Zato pa moramo klicati 
pogosteje: »Pridi, Sveti Duh...«, da bomo lahko živeli z ljubeznijo 
običajne stvari in jih tako napravili za neobičajne.« 

Ko prebiraš te vrstice, je že več kot mesec dni od božiča. 
Prepričan sem, da živiš v prijateljstvu z Jezusom, čeprav si že 
razdrl jaslice. K temu nas spodbuja mesec februar s praznikom 
Lurške Matere Božje, ki ga od leta 1993 obhajamo kot svetovni 
dan bolnikov. 

Vsako leto papež v poslanici za svetovni dan bolnikov 
naslovi na verne kristjane in ljudi dobre volje nekaj pomembnih 
sporočil. Poslanice sporočajo, da je skrb za bolnega človeka, ki jo 
poimenujemo z raznimi besedami, kot so ljubezen, služenje, 
oskrba, nega, pomoč, solidarnost, usmiljenje, sočutje, nežnost, pa 
tudi modrost srca, tisto dejanje, s katerim izkazujemo Božjo skrb 
in človeško bližino.  

Poslanice se opirajo zdaj na eno zdaj na drugo svetopisemsko 
besedilo, ki jih tudi navdihuje. V tem letu 2019 nosi poslanica 
naslov po Jezusovih besedah iz Matejevega evangelija: »Zastonj 
ste prejeli, zastonj dajajte!« V sklepu poslanice papež zapiše: 
»Zvesto priznanje te resnice nas vabi, da ostanemo ponižni in 
pogumno udejanjamo solidarnost kot nujno življenjsko krepost.« 

Z drugim Petersonovim pravilom za življenje vas 
pozdravljam in prosim: »S seboj ravnajte kot z nekom, ki ste mu 
dolžni pomagati!« 

Miro Šlibar 



 

LITURGI ČNI KOLEDAR 
 
1. februar: Prvi petek 
2. februar: Jezusovo darovanje – Svečnica, prva sobota 
11. februar: Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov 
14. februar: Sv. Valentin 
22. februar: Sedež apostola Petra 
 
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 naše krajevne Cerkve, 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. 
 
MAGDALENA GORNIK  
(1835 Janeži – 1896 Petrinci, oboje župnija Gora na Dolenjskem) 
»Predano spolnjevanje Božje volje.« 
 
Magdalena Gornik goduje 23. februarja. Pokopana je na 
pokopališču za župnijsko cerkvijo na Gori pri Sodražici. 
Mistikinja, ki je na svojem telesu nosila znamenja Kristusovih ran. 
Svoje trpljenje je darovala za spreobrnjenje grešnikov in v spravo 
Bogu za vse žalitve njegove neizmerne ljubezni. Proces za njeno 
beatifikacijo se je začel leta 2018 v Ljubljani. 
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar. Svojo 
služabnico Magdaleno Gornik si obdaril s čudovitimi darovi 
mističnih milosti in bogoljubnega življenja. Usliši naše molitve in 
poveličaj jo, da bo pred vesoljno Cerkvijo prišteta k zveličanim. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 



 

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 februar 2019 
Splošni namen: TRGOVANJE Z LJUDMI 
Da bi velikodušno sprejeli žrtve trgovanja z ljudmi, prisilne 
prostitucije in nasilja. 
 
 
PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE 
PRATIKE 
 
* Če je v februarju pretoplo, bomo v aprilu radi za pečjo. 
* Če je svečnica (2. februar) zelena, velika noč bo snežena. 
* Če na svečnico dežuje, kmal pomlad se oglasuje. 
*Če se Polona (9. februar) v soncu odtaja, v mokrem poletju gob 
preostaja.  
* Februarski Valentin (14. februar) prinese ključ od korenin.  
* Matija (24. februar) led razbija, če ga ni – ga pa naredi. 

  



 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Anekdote o papežu sv. Janezu Pavlu II. (1978-2005) 
 
*Perfekten stil. V času svojega pontifikata se je papež najmanj 
štirikrat izmuznil za en dan iz Vatikana, da se je sprostil v 
zasneženih gorah. Okrog teh izletov so se spletale različne 
govorice.  
 
19. marca 1984 se je peljal na primer v kraj Abruzzo s svetim 
imenom Montechristo. Nosil je črno smučarsko obleko, krzneno 
čepico in smučarska očala. Uslužbenci smučarske vlečnice povedo:  
»Papež je bil tukaj. Rekel ni nobene besede. Hotel je ostati 
neopažen, pa smo ga prepoznali. Skrivnostni mož je večkrat 
uporabil vlečnico in se odpeljal v perfektnem slogu po progi.« Tudi 
nekateri turisti so prepoznali papeža. Vatikan pa je te »govorice« 
samo pomirjal: »Sama fantazija.« 
 
* Uspešnica. Papež vzbuja veliko zanimanje tudi kot pisatelj. V 
svoji mladosti je Karol Wojtyła pisal pesmi in gledališka dela. Kot 
profesor, škof in kardinal je napisal nekaj knjig o katoliški etiki. 
Oktobra 1994 izide njegovo delo Prestopiti prag upanja (osnovo 
mu daje 35 intervjujev). Kmalu nato je Janez Pavel II. omenil to 
knjigo pred sicilijansko mladino in ironično pristavil: »Gotovo je 
niste brali. Bolje je tako. To sploh ni knjiga, prej je intervju.« 
Knjiga, prevedena v številne jezike, je postala uspešnica. 
 
* Šaljivi bolnik. Janeza Pavla II. so leta 1994 štiri tedne zdravili v 
bolnišnici Gemelli. Bolnik je bil potrpežljiv in poln humorja. 
Nekega dne se pokaže papež na oknu svoje bolniške sobe in reče 
vernikom, ki so se zbrali pred bolnišnico: »Hvala vam, želim pa, da 
se vam ne bi bilo treba več pripeljati sem. Naši profesorji in sestre 
so obljubili, da se bodo preselili v Vatikan.« 
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