
 

 

 
 

februar 2020, leto III (26) 
 

 
Drage bralke in bralci Besede!  
 

Februar začenjamo še v navzočnosti jaslic, končamo pa v postu. 
Pepelnica je namreč le dva dni po svetniku, ki dela ali pa razbija led. 
Vmes je le kratko obdobje »med letom«.  

Radi se ozrimo nazaj v 11. februar leta 1858, ko se je Bernardki 
Soubirous v kamniti votlini nedaleč od Lurda v Franciji prikazala pre-
lepa ženska. Ko jo je Bernardka vprašala po imenu, ji je odgovorila: 
»Jaz sem brezmadežno spočetje.« Na kraju, kjer je Marija naročila, 
naj sezidajo kapelo, je vzniknil potok. Od tistega časa se je v Lurdu 
zgodilo 70 uradno potrjenih ozdravitev in na stotine drugih.  

Ker je na praznik Lurške Matere Božje svetovni dan bolnikov 
(letos že 28. leto), vam posredujem besede bolniškega duhovnika v 
Novem mestu p. Marka Novaka, frančiškana, ki je pred leti v 
Magnificatu (molitveni reviji) zapisal: »Svetovni dan bolnikov nas 
vabi, da obličje sočutja živimo z bolnimi in trpečimi v vsej 
neposrednosti. Najprej v preprosto človeškem srečanju… Pripravljeni 
smo biti ›poslušajoče uho‹, ki čuteče zaznava tudi utrip srca v 
trpečem. Tako v pozornem odnosu prebujamo zaupanje in odpiramo 
pot spremljanja v iskanju smisla bolnikovega trpljenja… in vztrajamo 
ob bolniku – tudi ko ne moremo storiti ničesar, ko samo vztrajamo v 
navzočnosti, ki trepeta in moli in kliče v srcu: ›Gospod, ti veš, ti edini 
veš, ti razodeni!‹ In obličje sočutja se utopi v svoj Izvir, ko Sin vstopi 
z zakramenti – in če to ni uresničljivo, ko vse prepusti Previdnosti in 
Obličju usmiljenja … 

Blagoslovljeno pot skozi februar! 
 



 

 

Vaš Miro Šlibar 
PRIPROŠNJIKI V SILI 
 

K nekaterim svetnikom so se ljudje v različnih boleznih in stiskah naj-
pogosteje zatekali. Zanje se je uveljavil naziv »štirinajst priprošnjikov 
v sili«. Vsak mesec se bomo srečali z enim izmed njih. 

 

Sveti Blaž, škof in mučenec († 316, god: 3. februar) 
 

O njegovem življenju pripovedujejo predvsem legende, ki pa 
skrivajo v sebi tudi zgodovinsko jedro. Sprva naj bi bil zdravnik, kas-
neje pa je, še mlad, postal škof v mestu Sebaste v Armeniji. Pred hu-
dim preganjanjem cesarja Licinija se je najprej zatekel v argejsko 
gorovje in tam živel v skalnati votlini. Tu so mu delale družbo divje 
živali, ki pa jih je škof s svojo milino in skrbjo ukrotil. Kasneje pa, ko 
so mu bili preganjalci že na sledi, se je sam pustil prijeti in odvesti v 
ječo. Tu je pogumno, tudi z očitnimi čudeži, do zadnjega branil svojo 
vero. Tako ga je npr. cesarjev namestnik Agrikolaj ukazal vreči v 
jezero, Blaž pa je vodo blagoslovil in se po njej sprehajal kot po suhi 
zemlji. Po hudem mučeništvu, ko so krvniki njegovo telo razmesarili z 
železnimi glavniki, je bil na koncu obglavljen, pobožna žena Olivija 
pa ga je z vsem častmi pokopala. 

 
Je zavetnik številnih stanov, tudi zdravnikov, kot k priprošnjiku v 

sili pa se k njemu zatekajo zlasti proti boleznim grla, kašlju, otroškim 
boleznim, boleznim mehurja in krvavitvam.  

 
Na upodobitvah ga prepoznamo po prekrižanih svečah, tudi ribi, 

ki jo drži v roki pred ozdravljenim dečkom. Tega je namreč čudežno 
rešil pred zadušitvijo, ko se mu je v grlu zataknila ribja kost. Na nje-
gov god, ki je 3. februarja, Cerkev podeljuje poseben blagoslov, ki naj 
nas reši »bolezni grla in drugega zla«. 

 
 



 

 

LITURGI ČNI KOLEDAR  
 

FEBRUAR 2020: 
  2. februar: Jezusovo darovanje – svečnica 
  3. februar: sv. Blaž 
  7. februar: prvi petek 
  8. februar: sv. Jožefina Bakhita 
11. februar: Lurška Mati Božja; svetovni dan bolnikov 
14. februar: sv. Valentin 
26. februar: pepelnica 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA O ČETA 2020  
Zaupani njegovi svetovni mreži molitve 
 

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, po-
sebno starejši in bolni, pridružite tej molitvi. 
 
Molitveni namen za februar 2020 
Splošni molitveni namen: PRISLUHNITI KRIKOM 
MIGRANTOV   

Molímo, da bi prisluhnili klicem naših bratov migrantov, ki so padli v 
roke brezvestnih trgovcev z ljudmi, jih slišali in upoštevali. 

 
PRIPOROČAMO  
 
* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v februarju vsak dan ob 19. uri 
iz mariborske stolnice. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za 
bolnike. Tokrat bo 15. februarja ob 21. uri. 
* Prilagam internetni naslov radia Ognjišče za poslušanje prek spleta: 
"http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 
 



 

 

TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE 
 

Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in 
Bog vse tolažbe, ki nas tolaži v vsaki naši stiski, da bi tudi mi mogli 
tolažiti tiste, ki so v kateri koli stiski, s tolažbo, s katero nas same tolaži 
Bog. Kakor je namreč obilno Kristusovo trpljenje za nas, tako je po 
Kristusu obilna tudi naša tolažba. (2 Kor 1,3-5) 
 
NASMEJMO SE (Iz knjige: Janez Gril, Smeh je pol zdravja) 

* Župnik pelje romarje v Rim . Ko v vrsti čakajo na vstopnice za 
Vatikanske muzeje, mu eden od romarjev reče, da bo plačal samo 
polovično karto. »Zakaj pa to?« ga vpraša župnik. »Mar ne veste, da 
sem na eno oko slep?« 
* Po končani maši župnik ustavi eno izmed žena in jo zaskrbljeno 
vpraša: »V cerkvi sem opazil, da je vaš mož sredi pridige odšel iz 
cerkve. Je bilo kaj narobe? Sem ga s čim prizadel?« »Sploh ne,« odvrne 
gospa, »mojega moža med spanjem pogosto luna nosi.«  
* Med mašo v bolniški kapeli je ena od bolnic močno kašljala. 
Duhovnik prekine svojo pridigo in reče sosedi, naj gospe, ki jo muči 
kašelj, prinese kozarec vode. Bolnica naredi požirek in preneha kašljati. 
Duhovnik se vrne k ambonu in polglasno reče: »Kaj sem že nazadnje 
rekel?« »Prinesite bolnici kozarec vode,« reče soseda. 
* Neki župnik je šel k zdravniku in mu potožil, da na desno uho nič 
ne sliši. Zdravnik ga skrbno pregleda in mu reče: »Gospod župnik, nič 
hudega ni, samo starostne težave.« Župnik mu odvrne: »Ne bo držalo, 
gospod doktor. Levo uho je enako staro kot desno, pa nanj še kar dobro 
slišim.« 
* Stara mam je bila zelo bolna in se je poslavljala s tega sveta. 
Domači so poklicali župnika, da bi ji podelil zakrament bolniškega 
maziljenja in ji dal sveto popotnico. Mali vnuk Petrček je skupaj z 
domačimi z molitvijo spremljal obred, kasneje pa svojim radovednim 
vrstnikom v bloku razlagal, da je župnik stari mami prišel zamenjat 
olje. 
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