
 

  
 

         februar 2022, leto V (50) 
 

Dragi vsi! 

Verjamem, da ste doživeto obhajali praznik Jezusovega rojstva in 

pogumno začeli novo leto. 

Ste opazili v naslovu, da ta listič izhaja že peto leto in je pred vami 

petdeseta številka? Ob tej priložnosti se vsem sodelavcem, vam, dragi 

bralci, in vsem, ki širite ta listič, iskreno zahvaljujem. Naj Bog povrne tudi 

duhovnikom in drugim sodelavcem, ki vam natisnejo listič. Če ne pride do 

vas, mi sporočite.  

Ste že slišali, da so mi na vrtu ob samostanu Marijinih sester na 

Dobrovi »ukradli« jaslice? Da, čisto res. Ob sneženju v decembru sem na 

vodnjaku naredil snežene jaslice. Ogrevanje ozračja in dež pa sta naredila 

svoje. In kaj potem, boste vprašali? Lahko bi postavil na isto mesto druge. 

Pa nisem. Smreko sem pustil, nanjo pa naslonil večji križ iz breze, poleg 

njega pa precej velikega angela. Kaj sem hotel s tem povedati?  

Kot so kaplje dežja in segrevanje ozračja »vzeli« jaslice, tako je 

marsikaj v vaši starosti, invalidnosti, bolezni, morda tudi koronavirus in 

druge stiske, odvzelo vaše upanje v življenje. Pa vendar. Križ in angel 

kažeta na dogodek po 33 letih Jezusovega življenja, na veliko noč. 

Prepričan sem, da nam je res veliko »ukradenega«, toda pogled v prazen 

grob ozdravi vse rane.  

Tudi romanje v Lurd, ki ga organiziramo (op. P. P.) nam je že dve 

leti »vzel« koronavirus. Vem, da imate mnogi lepe spomine na kraj pod 

Pireneji, kjer se je Marija prikazala Bernardki. Na to nas bo spomnil tudi 

30. svetovni dan bolnikov in papeževa poslanica bolnikom s sporočilom 

»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče« (Lk 6,36).  

S papeževimi besedami iz letošnje poslanice, vas pozdravljam: 

»Združeni s Kristusom, ki nosi na sebi vse bolečine sveta, najdemo smisel, 

tolažbo in zaupanje!« 

 

Miro Šlibar 

 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

FEBRUAR 2022 

   2. februar: Jezusovo darovanje – svečnica 

   3. februar: sv. Blaž – zavetnik proti boleznim grla 

   4. februar: prvi petek 

 11. februar: Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov 
 

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 februar 2022:  

ZA REDOVNICE IN POSVEČENE. Molimo za redovnice in žene v 

posvečenem življenju, hvaležni za njihovo poslanstvo in njihov pogum, da bi 

še naprej iskale nove odgovore na izzive našega časa. 

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 februarju iz mariborske stolnice 

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 19. februarja ob 21. uri. 
* Vsako delavniško jutro ob 7. uri, ob nedeljah pa ob 7.30, smo na Facebook-u 

iz cerkve sv. Jakoba v Ljubljani povezani po sveti maši in molitvi za bolne, 

zdravstveno osebje, umirajoče in pokojne. 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. 

* Na Radiu Ognjišče bo, pod naslovom »HODIMO SKUPAJ«, od 3. do 9. 

aprila 2022 potekal radijski misijon. Povabljeni ste k molitvi zanj.     
MOLITEV ZA RADIJSKI MISIJON: Pred Teboj smo, Sveti Duh, / zbrani v 

Tvojem imenu. / Bodi doma v naših srcih, / daj, da v Tebi najdemo svojo 

edinost, / da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti / in se ne 
bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Amen. 



 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar 

Potrepljajmo se po rami. 

Tudi sami sebe moramo kdaj pohvaliti. Velikokrat smo lahko zelo 

veseli in ponosni nase, če nam kaj uspe. Zase vem, da mi kdaj uspe 

kaj, česar od sebe nisem mogla pričakovati. Nekaj, kar se komu 

drugemu sploh ne zdi nič posebnega, zame, za moje zmožnosti pa je 

to prava zmaga.  

Če hočemo imeti radi druge ljudi, moramo imeti radi najprej sami 

sebe. Seveda na način, ki nima nič opraviti s sebičnostjo. Če se znamo 

sprejeti in se sebe veseliti, bomo znali sprejeti in se veseliti tudi 

drugih. To pa je za uspeh našega skupnega bivanja še kako pomembno 

in nam zelo pomaga živeti. Zato se včasih kar potrepljajmo po rami. 

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 
 

Angeli sprašujejo, / le kam ta svet drvi. / Svetovni sporazumi se 

vrstijo, / a rešitve ni in ni. / Novi strahovi rojijo, / ljudje se selijo – 

valovijo, / jokajo – ihtijo. / Drugi spet se veselijo, / v udobju in 

bogastvu / živijo. / Vrednote kopnijo, / zdi se, / kakor da angeli / 

Božje dobrote in moči / ne prinašajo več med ljudi. / Smo tako daleč 

zašli, / so otemnele nam oči, / da ne vidimo več / Božje dobrotne 

dlani, / ne angelov, ki nam prinašajo / in k Bogu odnašajo, / kar mu 

pristoji? / Upočasnimo svoj korak, / drugače nam rešitve ni. / 'Od 

zgoraj' / bomo zaustavljeni … 

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

Pri verouku vpraša Katja: »Na vseh slikah je naslikana le Božja mati 

z Jezuščkom. Zakaj ni nikoli zraven Jezusovega očeta?« – »To je čisto 

normalno,« doda Jakob, »oče vedno fotografira!« 

Uspavalne tablete. Medicinska sestra poskuša na vso silo zbuditi 

pacienta. Negovalec jo vpraša: »Kaj pa delate?« Sestra: »Hitro ga 

moram prebuditi, ker je pozabil vzeti uspavalne tablete!« 

Prehrana. »Menim,« pravi zdravnik drugemu zdravniku, »da prideta 

približno dve tretjini naših pacientov k nam zaradi nepravilne 

prehrane.« – »In ostala tretjina pride zaradi predobre prehrane!« 



 

Sonce. Jaka se je v šoli naučil, zakaj je sončna svetloba pred zahodom 

rdečkasta. Pri naslednjem sončnem zahodu vpraša svojo sestro: »Ali 

veš, zakaj je sonce pred zahodom rdeče?« – »Seveda vem,« odgovori 

sestra, »sonce je jezno, ker mora tako zgodaj spat!« 

Post. Jože vpraša svojo malo vnukinjo: »Ali si si za post tudi ti 

zamislila kakšno nalogo?« – »Seveda, stari ata,« odgovori mala Neja, 

»sedaj našemu psu ne dajem klobas!« 

Zvonec. Nace kliče električarja: »Že nekaj tednov vas kličem, da mi 

pri vhodnih vratih popravite zvonec!« Električar: »Že trikrat sem bil 

pri vas in zvonil, pa ne pride nihče odpret!« 

Padec. Gospa je padla zaradi žleda na pločniku. Naključno pride 

mimo župan in ji pomaga na noge. »Spodobilo bi se, če bi zaradi moje 

pomoči naslednjič volili mojo stranko!« pravi župan. Gospa se 

zahahlja: »Spoštovani gospod, padla sem na hrbet, ne pa na glavo!« 

Treznost. »Zakaj je včeraj zvečer reševalno vozilo odpeljalo tvojega 

moža?« želi vedeti Vida od svoje sosede. – »Izjemoma je včeraj prišel 

trezen domov. Pes ga zato ni prepoznal in ga je ugriznil.« 

UGANKO IMAM – Katarina Urh 

* Se razvija mnogo bolje, / če jo podpira kanček volje, / ko se 

pridružijo še želje, / končno te na cilj pripelje. (vztrajnost) 

* Kadar v hišo pride, / zelo je klepetav, / ti marsikaj pokaže / in tudi 

sicer pride prav. (časopis) 

* Angina te muči, / nosek boli, / čudežna deklica / na pomoč ti hiti. 

(plastila) 

* Vrh hriba mladega / raste svetla ali temna travica, / počasi tudi 

posrebri, / ali pa se čisto izgubi. (lasje) 

* Hitre nožice, / včasih krilca kot ptice, / če te obišče v hiši, / je hujša 

od miši. (mravlja) 

* Res je lepa ta cvetlica, / ne premore v vrtu je gredica, / kdor pa v 

sebi jo goji, / med ljudmi lepo živi. (potrpežljivost) 

* Iz daljnih krajev je doma, / pomagati, groziti zna, / nikjer pa dolgo 

ni, / kar naprej se ji mudi. (reka) 
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