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Dober dan! 

Po mesecu januarju – prosincu smo vstopili v najkrajši mesec v 

letu z zgolj 28 dnevi. Kot ste se privadili na prvi mesec v letu, tako se 

boste tudi na tega, za katerega iskreno upam, da ne bo prehladen. Sicer 

pa nas v mislih in pričakovanjih že razveseljujejo pomladni meseci z 

vsak dan več dnevne svetlobe. Po naši lepi navadi nas na 2. februar, 

praznik Jezusovega darovanja – svečnico, čaka pospravljanje jaslic. 

V tem mesecu naj vas spomnim na 31. svetovni dan bolnikov na 

praznik Lurške Matere Božje. Za ta dan je papež napisal pismo z 

naslovom "Poskrbi zanj" (Lk 10,35). V njem poudarja, da bolezen 

"postane nečloveška, če jo živimo v osamljenosti in zapuščenosti, če je 

ne spremljata skrb in sočutje". V nadaljevanju vabi k razmišljanju "o 

dejstvu, da se prav ob izkušnji krhkosti in bolezni lahko naučimo hoditi 
skupaj, v skladu z Božjim slogom, ki vključuje bližino, sočutje in 

nežnost". 

V nadaljevanju še nekaj povsem osebnega iz Lurda. Bilo je pred 

leti. Navsezgodaj zjutraj sem se podal k Mihaelovim vratom, da bi se 

približal lurški votlini, pa so bila tedaj še zaklenjena. Ko so jih naposled 

odprli, sem bil hitro pri Mariji. Zlahka, povsem samodejno sem legel 

pred njeno podobo. Vse je bilo tiho. Nato sem zaslišal ptičje petje in 

zvoke cerkovnika, ki je prižigal sveče. Nenadoma se me je nekdo 

dotaknil z nogo – morda je preveril, ali sem v redu. Počasi sem vstal. 

Medtem so k prvi jutranji maši že prihajali prvi obiskovalci, jaz pa sem 

s prijetnim izkustvom, da sem še živ, odhitel k svojim bolnikom, ki so 

se ob prijetni "budnici" vedro prebujali v nov dan. 

Veselite se tudi vi ne tako samoumevnega dejstva, da ste še "živi", 

in v mračnih zimskih dneh delite svoje veselje, zlasti tistim, ki  si ga 

posebej želijo in potrebujejo. 

                                                                                                                        

vaš Miro Šlibar 



 

                                                            

LITURGIČNI KOLEDAR 

FEBRUAR 2023 

2. februar: Jezusovo darovanje – svečnica  

3. februar: Blaž, škof, mučenec, prvi petek 

11. februar: Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov 

14. februar: sv. Valentin 

22. februar: pepelnica, začetek postnega časa 

24. februar: sv. Matija, apostol 

26. februar: 1. postna nedelja 

PRIPOROČAMO 

* Če želite poslušati slovenski cerkveni Radio Ognjišče, prilagam 

njegov internetni naslov za poslušanje prek spleta: 

"http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 

* V mesecu februarju bo radio Ognjišče svete maše prenašal iz 

mariborske stolnice ob 19. uri.  

* Rožni venec je na radiu Ognjišče vsak dan na sporedu že ob 5. uri.  

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

bolnike. Tokratna bo 18. februarja ob 21. uri. 

* NOVO. Vsako nedeljo bo ob 10.30 prenos sv. maše na TV SLO 1. 

* Svete maše na slovenski katoliški televiziji TV Exodus 

("https://www.exodus.si"): ob delavnikih ob 6., 12., 18. in 24. uri; ob 

nedeljah pa ob 8.30, 12., 13., 18. in 19. uri. 

 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA  

Zaupani njegovi svetovni mreži molitve za leto 2023 

Apostolat molitve že 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 

ji vsi, zlasti starejši in bolni, pridružite v čim večjem številu.  

Molitveni namen za mesec februar 2023: ZA ŽUPNIJE.  

Molimo, da bi župnije postavljale v središče skupnost ter vse bolj 

postajale skupnosti vere, bratstva in sprejemanja najbolj ubogih.   



 

 

ŽIVI VSAK DAN – Phil Bosmans 

Hlad ali toplina srca 

Hladna zima je za mnoge težko obdobje. Še mnogo hujši pa je hlad 

srca. Z ledenim srcem v prsih je človek kot ledena sveča tudi v toplini 

doma. Ob takšnem človeku ti zamre smeh, ni prijazne besede in ni 

sreče. Ledena srca spremenijo okolje v ledeno puščavo. Poglej se, če 

se v tebi skriva toplina srca ... 

 

ZAKLADNICA MOLITVE – Molitve iz Ognjišča 

PRAVA BESEDA  

Tudi dan, ki se zdaj začenja, / potrebuje besede pozdrava, zahvale. / 

Besede soglasja in zavračanja, / predvsem pa premišljene besede. / 

Živimo in mislimo, / se odločamo in molimo, / kaznujemo in ljubimo 

– / v besedah in z besedami. 

Besede lahko povezujejo / pomagajo in ozdravljajo. / Lahko ločujejo, 

ranijo in ubijajo. / Lahko učijo in opominjajo, / lažejo in zapeljujejo.  

Ko sem izrekel besedo, / nimam več moči nad njo. / Živi svoje 

življenje, / ni je več mogoče ujeti. 

Gospod, daj mi besede življenja, / da mi danes zvečer / ne bo treba 

obžalovati / nobene besede, / ki sem jo izrekel ta dan (Paul Roth, 

Ognjišče 2011, str. 28). 

 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK – Pripravil: Marjan Bunič 
 

DVOJČKA – Mama spravlja zvečer svoja dvojčka v posteljo. Eden od 

njiju se premetava od smeha. "Kaj pa je tako smešno, Andrej?" vpraša 

mama. "Tomaža si skopala dvakrat, mene pa sploh nisi!" 

MOŽ – Zdravnik ženi enega svojih bolnikov: "Gospa, vaš mož mi ni 

prav nič všeč." Žena: "Meni tudi ne, gospod doktor. Ampak kaj 

hočem, otroci so tako navezani nanj!" 

PASJI DAVEK – Gospa Mlakar uradniku na občini: "Rada bi plačala 

davek na psa." - "Na kakšno ime?" - "Fifi." 



 

 

IGRALKA – Na sodišču. "Poklic?" - "Igralka." - "Poročeni?" - "Od 

časa do časa." 

ŽELJA – Mama vpraša sinčka: "Andrejček, kaj bi imel raje: bratca ali 

sestrico?" Andrejček: "Mami, najraje bi imel ponija, če zate to ni 

pretežko." 

RIBA - "Riba, ki sem jo včeraj kupil pri vas, je bila vse prej kot 

sveža," pove gospa Zajčeva prodajalki v ribarnici. Ta ji odvrne: 

"Gospa, sami ste krivi! Ko sem vam ribo ponudila prejšnji teden, je 

niste hoteli vzeti ..." 

OTROŠKA - "Zakaj ne prideš k mizi, Luka, ko sem te že tolikokrat 

poklicala?" - "Mama, jaz sem te slišal šele takrat, ko si me poklicala 

tretjič!" 

SVETOVALEC - "Pazi!" zakliče mož ženi za šivalnim strojem. "Da se 

ne boš zbodla! Bodi previdna! Obrni rob!" - "Čuj, Riko, ali misliš, da 

ne znam šivati brez tvojih opozoril?" - "Saj ti samo pomagam, draga, 

tako kot ti meni pomagaš pri šofiranju!" 

VOZNIK - Peter se prvič pelje z dedkom in babico v avtomobilu. Čez 

nekaj časa pravi: "Babica, se ti ne zdi, da dedek vozi prehitro?" - "Nič 

se ne boj, Peter. To cesto dedek pozna tako dobro, da bi lahko vozil 

celo v snu. Ni res, Nace? Nace! Naaaaaaceeee!!!" 

ONESNAŽENJE - Učitelj: "Mi lahko kdo pove primer za onesnaženo 

okolje?" Matjaž: "Ribja konzerva – polna olja in vse ribe mrtve!" 

IZGUBLJEN – V veleblagovnici se pri okencu za informacije oglasi 

majhen deček in pravi: "Če pride neka svetlolasa ženska in pravi, da je 

izgubila sinka, ji prosim povejte, da sem na oddelku za igrače." 

POL PRAŠIČA – "Vprašaj očeta, ali bi kupil polovico prašiča." - "Ne 

morem si predstavljati, kako bi to bilo. Saj bi se v hlevu prevrnil!" 
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