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Spoštovani! 

Prepričan sem, da ste kar najlepše preživeli mesec 
februar. Razveseljevali so nas mnogi dogodki in srečanja. 
Morda so bili to vaši osebni prazniki, družinska slavja, 
dogodki v župniji …  

Gotovo se je globoko zapisal v vaše življenje praznik 
Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Hvaležen sem 
vašim duhovnikom, ki so o tem spregovorili, morda tudi 
zapisali v župnijska oznanila ali vas celo obiskali. Z vami 
sem jim hvaležen za obisk ob prvih petkih, ko vam, tako 
upam, prinesejo ta listič.  

Morda je kdo od vas ob prazniku poromal v kakšno 
Marijino svetišče. Osrednje praznovanje svetovnega dneva 
bolnikov je bilo v Kalkuti v Indiji. Papež Frančišek nas je ob 
prazniku Lurške Matere Božje spodbudil v pismu bolnikom s 
Jezusovimi besedami: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« 
(Mt 10,8). 
 Priložnosti za uresničevanje tega bomo imeli dovolj 
skozi postni čas, ki ga bomo začeli na pepelnično, prvo 
marčevsko sredo. Naj bo pot proti veliki noči blagoslovljena 
in obdarjena s sprejemanjem in darovanjem marsičesa, kar 
prinaša vsakdan. 
  

Vaš Miro Šlibar 



 

 
LITURGI ČNI KOLEDAR 
 
MAREC 2019 
6. marec: pepelnica 
19. marec: praznik svetega Jožefa, ženin Device Marije – deželni  
   zavetnik Dežele Koroške 
25. marec: Gospodovo oznanjenje Mariji 
 
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 marec 2019 
Za evangelizacijo: PRIZNANJE PRAVIC KRŠČANSKIH 
SKUPNOSTI 
Da bi krščanske skupnosti, predvsem tiste, ki so preganjane, čutile 
Kristusovo bližino in dosegle spoštovanje svojih pravic. 
 
PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE 
PRATIKE 
 
* Tisto leto, ko v marcu grmi, lakote bati se ni. 
* Igrajo v marcu se mušice, v aprilu vzemi rokavice.  
* Kar v marcu zeleni, se rado posuši.  
* Če je 40 mučencev (10. marec) lepo, bo štirideset  dni ostalo tako. 
* Če je Jožef (19. marec) lep in jasen, je dobre letine prerok glasen. 
 
 



 

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. 
 
DANIJEL  HALAS, Božji služabnik  
(1908 Črenšovci – 1945 umrl mučeniške smrti blizu Lendave) 
»Ako je veselje na svetu, ga ima človek čistega srca.« 
 
Danijel Halas goduje 16. marca. Pokopan je na pokopališču v Veliki 
Polani. Halas je ob koncu leta 1938 postal župnik novoustanovljene 
župnije Velika Polana. Zaradi zvestobe načelom je bil med vojno trn 
v peti tako madžarskim oblastem kot aktivistom komunistične 
partije. Umorjen je bil iz sovraštva do vere in zaradi velike 
priljubljenosti med verniki obeh narodnosti. Postopek za njegovo 
beatifikacijo se je začel leta 2000 v Mariboru. 
Vsemogočni Bog, po Tvoji dobroti je bil duhovnik Danijel Halas 
zavzet voditelj Tvojega ljudstva in junaški pričevalec vere do smrti. 
Daj, da bomo po njegovem zgledu rasli v živi veri, trdnem upanju in 
goreči ljubezni do Tebe in bližnjega, posebej do duhovno in telesno 
ranjenih. Poveličaj ga pred vesoljno Cerkvijo, da ga bomo častili na 
oltarju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
18. marca goduje tudi Božji služabnik p. Vendelin (Mihael) 
Vošnjak, OFM (1861–1933), ustanovitelj frančiškanske hrvaške 
province sv. Cirila in Metoda. Po rodu je bil iz Velenja. Proces za 
njegovo beatifikacijo se je začel leta 1963 v Zagrebu.  
 



 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Anekdote o papežu sv. Janezu Pavlu II. (1978–2005) 
 
* Zapeljivec. Dekleta neke šolske skupine iz Ambruzzov, ki so bila 
navzoča pri glavni avdienci Janeza Pavla II., so bila navdušena nad 
njim in so se močno trudila papežu stisniti roko, se ga celo dotakniti 
in pobožati po glavi. Papež se je komaj ubranil in je nato svojemu 
govoru dodal kratek prosti uvod: »Vpili ste 'Naj živi papež!' Da. Na 
srečo še živi, kljub gneči. Mnogi ste prosili za njegovo roko, a je niste 
dobili. Nekatera dekleta so mi hotela celo zmešati glavo, a se jim ni 
posrečilo.« 
 
* Simpatična moža. Na nekem dolgem potovanju po Vzhodni Aziji 
in Oceaniji napravi papež kratek postanek na Aljaski, kjer se v 
Fairbanksu sreča s predsednikom ZDA Ronaldom Reaganom. 
Pozneje ga vprašajo novinarji, kako je srečanje potekalo. Janez Pavel 
II. odvrne: »Odlično, Reagan je zelo simpatičen, pa tudi jaz nisem 
nesimpatičen, drži!?« 
 
* Tisti s televizije. Janez Pavel obišče Bogoto. Moto njegovega 
obiska »S Kristusovim mirom po cestah Kolumbije« je zapisan na 
neštetih tablah in zidovih. Po uradnem pozdravu na letališču se poda 
visoki gost proti množici ljudi, ki čaka za ograjo. Neki mali deček ga 
zgrabi za roko in vpraša: »Si ti res tisti s televizije?« – »Seveda sem,« 
odgovori papež in poljubi malčka na čelo. 
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