
 

 
 

februar 2021, leto IV (38)  
 
Dragi! 

 V začetku februarja razdremo jaslice, s pepelnico sredi meseca pa 

vstopamo v postni čas. Za seboj puščamo lepa doživetja ob prazniku 

Gospodovega učlovečenja in se podajamo na pot proti veliki noči.  

 Pred pepelnico, začetkom 40-dnevnega posta, bomo na praznik Lurške 

Matere Božje, 11. februarja, obhajali že 29. svetovni dan bolnikov. Veseli 

smo, da nam je papež Frančišek napisal pismo z glavno mislijo »Eden je vaš 

učitelj, vi vsi ste pa bratje« (Mt 23,8). Odnos zaupanja je temelj nege 

bolnikov. Preprosto rečeno, ko smo blizu bolnim, je Jezus med nami.  

Vam smem zaupati, kdaj sem se osebno srečal z Lurdom? Kot 

bogoslovec 3. letnika sem se leta 1973 prvič pridružil prostovoljcem ob 

spremljanju slovenskih romarjev z vlakom v Lurd. Drugo romanje je bilo 

dve leti kasneje, naslednja tri so bila z različnimi skupinami; sledilo je 14 

romanj skupaj z UNITALSI iz Italije. Močno se veselim naslednjega, ki bo 

dvajseto po vrsti.  

Moj »dotik« z Lurdom v teh časih pa je pogosto odpiranje internetne 

strani (TV Lourdes direct) s prikazom lurške votline in spremljanjem 

molitve rožnega venca ter svete maše v različnih jezikih. Sredi poti na Vrhe 

– nad samostanom Marijinih sester na Dobrovi (tu stanuje gospod Šlibar – 

op. P. P.) – je v naravni votlini podoba Lurške Marije z lurško vodo. Z njo 

vas vse blagoslovim in sem v duhu z vami v Lurdu. 

 Pa še nekaj vam zaupam. Veste, da zaradi trenutnih razmer prejšnje 

leto (2020) nismo romali v Lurd. Zato sem se odločil, da to oddaljenost od 

Dobrove do Lurda v Franciji naredim po tukajšnjih gozdnih poteh. Vseh 

kilometrov iz Dobrove do Lurda je 1527. V prejšnjem letu in do sedaj se jih 

nabralo toliko, da sem približno že na pol poti iz Lurda. Tudi vse vas 

povabim k vztrajni hoji proti veliki noči, ki bo za mnoge z več potrpljenja, 

poslušanja, pisanja, molitve … Želim vam blagoslovljene »korake« na poti 

proti veliki noči, vas blagoslavljam in pozdravljam.  

 

Vaš Miro Šlibar 



 

 

LITURGIČNI KOLEDAR 

FEBRUAR 2021 

  2. februar: Jezusovo darovanje – svečnica 

  3. februar: sv. Blaž 

  5. februar: prvi petek 

11. februar: Lurška Mati Božja; svetovni dan bolnikov 

17. februar: pepelnica 

22. februar: sedež apostola Petra  

24. februar: sv. Matija 

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 februarju do posta iz 

mariborske stolnice, s pepelnično sredo pa iz župnijske cerkve 

Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani ob 19h. 

* 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. 

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

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

bolnike. Tokrat bo 20. februarja ob 21. uri.  

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA 2021  

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 2021, splošni molitveni namen:  

NASILJE NAD ŽENSKAMI. Molimo za ženske, žrtve nasilja, da bi 

jih družba zaščitila, upoštevala in prisluhnila njihovemu trpljenju. 



 

 

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. Za tisk jih 

pripravlja mag. Roman Starc, župnik stolne cerkve v Ljubljani. 

Sveti Evstahij, mučenec (1. stoletje, goduje 20. septembra) 

Spada med manj znane priprošnjike v sili, njegovo življenje pa v 

glavnem opisujejo različne legende; poleg tega ga večkrat zamenjujejo 

s sv. Hubertom, ker oba častijo kot zavetnika lovcev. Evstahij se je 

pred spreobrnitvijo imenoval Placid. Vzgojen je bil kot pogan in 

izšolan vojak, ki se je v več vojnah izkazal s svojo hrabrostjo in 

junaštvom pod cesarjem Trajanom. Ta ga je imenoval za poveljnika 

rimske legije v Mali Aziji. Bil je poročen in je imel dva sinova.          

H krščanstvu se je spreobrnil potem, ko se mu je nekoč na lovu med 

košatim rogovjem jelena, ki ga je zasledoval, prikazal čudovit križ. 

Skupaj z družino se je dal krstiti in pri krstu dobil ime Evstahij. 

Pozneje je veliko trpel; zaradi raznih nesreč je popolnoma obubožal, 

tako da je moral z družino v Egipt, kjer pa so mu vzeli ženo in jo 

prodali za sužnjo, ker ni mogel plačati vožnje. Sinova sta mu umrla v 

puščavi, sam pa je dolgo časa služil pri nekem kmetu kot hlapec. Ko 

so Rimsko cesarstvo vedno bolj ogrožali sovražniki, se je vrnil in kot 

general s svojo vojsko premagal barbare. Ker pa je bil kristjan in se ni 

hotel udeležiti zahvalne daritve na čast poganskim bogovom, ga je dal 

cesar Hadrijan sežgati.  

Sv. Evstahij je zavetnik Pariza in Madrida, gozdarjev, lovcev, 

kramarjev, kleparjev, trgovcev z blagom, nogavičarjev in suknarjev. 

Priporočajo se mu ob žalovanju v družini. Upodabljajo ga z jelenom, 

ki ima sredi rogov lesketajoči se križ, včasih pa tudi kot viteza ali 

lovca na konju, ki trobi v lovski rog.  

 

 

 
 



 

 

LETO SVETEGA JOŽEFA  

Ljubljeni, nežni in poslušni oče 

Sv. Jožef je konkretno izrazil svoje očetovstvo, ko je iz svojega 

življenja naredil darovanje samega sebe v ljubezni, postavljeni v 

služenje Mesiju. Zaradi te svoje vloge »stičišča, ki združuje Staro in 

Novo zavezo«, ga je krščansko ljudstvo vedno imelo rado. V njem je 

Jezus videl Božjo nežnost, tisto, zaradi katere sprejemamo svojo 

slabost, kajti skozi in kljub naši slabosti se uresničuje večina Božjih 

načrtov. »Samo nežnost nas bo rešila delovanja Zlobnega,« poudarja 

papež, in ob srečevanju Božjega usmiljenja zlasti v zakramentu sprave 

lahko »doživimo resnico in nežnost, ker nas Bog ne obsoja, ampak nas 

sprejema, nas objema, nas podpira in nam odpušča«. Jožef je kot oče 

tudi v poslušnosti Bogu: s svojim »fiat« reši Marijo in Jezusa in uči 

svojega Sina izpolnjevati Očetovo voljo. Ker ga je Bog poklical, naj 

služi Jezusovemu poslanstvu, sodeluje pri veliki skrivnosti odrešenja 

in je v resnici služabnik zveličanja. Sv. Jožef, ogledalo potrpežljivosti, 

izprosi nam v teh časih preizkušnje poslušnosti in nežnosti!  

(Vir: Vatican News – slovenska redakcija)  

 

NASMEJMO SE! Marjan Bunič, Radio Ognjišče, prirejeno 

Pri okulistu. Zdravnik pove pacientu, da je jedel mehko kuhano jajce. 

On vpraša zdravnika, če se to vidi na očeh. Zdravnik odvrne, da se vidi 

na kravati. 

Sanje. Žena se posvetuje pri prijateljici, kako pomagati možu, ki govori 

v sanjah. Ta ji svetuje, naj mu dovoli, da bo čez dan prišel do besede.  

Kamenje. Sosed vpraša soseda, zakaj je vrgel kamen v otroka. 

Odgovori mu, da si ni upal blizu, ker ima virozo. 

Slušni aparat. Starega očeta so vprašali, kako je z novim slušnim 

aparatom. Pritrdil je, da je dobro. In nadaljeval: »Odkar ga imam, sem 

že trikrat spremenil oporoko.« 

Duda. Žena prosi zdravnika za zdravilo, da se pomladi. Vpraša jo, če 

bo dobra duda. 
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