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Drage bralke in bralci Besede!  

Redko se zgodi, da s prvim marcem začenjamo tudi 1. postno 
nedeljo. Hitrih ali manj hitrih korakov, mnogi tudi na postelji doma, v 
domu za ostarele, v bolnišnici ali drugod, se bomo podali proti veliki 
noči in dva dni pred koncem meseca »pristali« v 5. postni, tihi nedelji. 
Potem bomo 5. aprila obhajali cvetno nedeljo, za njo, 12. aprila, pa 
veliko noč. 

V drugi polovici meseca ne pozabimo na praznika sv. Jožefa in 
Gospodovega oznanjenja Mariji.  

V nas še odmevajo papeževe besede iz poslanice bolnikom za 
svetovni dan bolnikov: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, 
in jaz vam bom dal počitek« (Mt 11,28). »Počitek« je mnogim nudila 
sv. Ludovika de Marillac (goduje 15. marca), soustanoviteljica Družbe 
hčera krščanske ljubezni – usmiljenk, iz katere je nastala tudi Družba 
Marijinih sester s čudodelno svetinjo. (Pri enih takih skupnostni na 
Dobrovi pri Ljubljani sem hišni duhovnik.) Za Ludoviko je bil Jezus 
učlovečeni živi Bog.  

Spodbuja nas, da se v postnem času obračamo nanj in ga zremo v 
njegovem javnem življenju: v odnosu do rojakov, občudujemo njegov 
način delovanja, govorjenja, razločevanja. Občudujemo njegovo 
nesebično ljubezen, pozornost do drugih, spoštovanje, nežnost. 
Predenj polagajmo svoje vsakdanje življenje in življenje drugih, tudi 
cerkvenih in državnih voditeljev. Zrenje Jezusove ljubezni nam bo 
postalo izvir, moč in podpora prenašanja težav starosti, bolezni in 
drugih nevšečnosti. Pa tudi podpora služenja ubogim.  

S. Bernarda Trček, prednica sester usmiljenk v Mengšu, je v eni 
od številk Magnificata (molitvene revije) zapisala, »da v postu pred 



 

 

Gospoda prinašajmo vse kalvarije s svetovnih poljan«. Z njo želim 
»obilo razsvetljenja vsem, ki se boste v postu pogovarjali s križanim 
Gospodom iz obličja v Obličje«. Zapisane besede naj nam pomagajo 
razumeti, da post ni le v hrani ali kakšni odpovedi, ampak v bolj 
ljubečem odnosu z Gospodom, z bližnjim in s seboj.  

To vam želim, vas blagoslavljam in pozdravljam. 
Vaš Miro Šlibar 

 

LITURGI ČNI KOLEDAR  
 
MAREC 2020 
1. marec: 1. postna nedelja 
6. marec: prvi petek 
19. marec: sv. Jožef, zavetnik Dežele Koroške 
22. marec: 4. postna nedelja (Laetare) 
25. marec: Gospodovo oznanjenje Mariji 
29. marec: molitveni dan za preganjane kristjane, začetek poletnega 

časa 
30. marec: praznik s trnjem kronane glave 
 
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 marec 2020 
Za evangelizacijo: KATOLIČANI NA KITAJSKEM   
 

Molímo, da bi Cerkev na Kitajskem vztrajala v zvestobi evangeliju in 
rasla v edinosti. 

 



 

 

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 Jurij, vojak in mu čenec († 305?, god: 23. april) 
 

Zanesljivih podatkov o življenju sv. Jurija nimamo veliko. Vemo 
le, da je resnična osebnost, njegov grob je v palestinskem mestu 
Lydda. Rodil naj bi se v 3. stoletju v Kapadokiji (danes Turčija), 
postal vojak in hitro napredoval, ves čas pa ostal dober kristjan. Svoje 
krščanstvo je javno izpričal in bil zato na različne načine mučen, na 
koncu pa obglavljen. Ob njegovem zgledu so se mnogi spreobrnili v 
krščanstvo. 

Najbolj znana je zgodba o tem, kako je rešil kraljevo hčer pred 
zmajem, ki je ustrahoval vso deželo. Napadel ga je s sulico, ga ranil in 
obljubil ljudstvu, da ga bo ubil, če se bodo dali vsi krstiti. Ko ga je 
usmrtil, se je dalo krstiti kakih petnajst tisoč ljudi.  

Ta preprosta legenda, po kateri najraje upodabljajo sv. Jurija, ima 
svoj globok duhovni pomen. Predstavlja namreč nenehni človekov boj 
s silami teme in greha, ki jih pooseblja zmaj. Naša naloga je, da se mu, 
podobno kakor sv. Jurij, pogumno postavimo po robu, ga premagamo 
in vklenemo, da nam ne more škodovati. Naša prizadevanja za dobro 
in premagovanje lastnih slabosti (seveda s pomočjo zakramentov) pa 
so tisti studenec žive vode, ki nam vrača duševno zdravje.  

Sv. Jurij je zavetnik številnih stanov, priporočajo pa se mu tudi 
proti vojnim nevarnostim in skušnjavam, proti vročici, kugi, sifilisu, 
gobavosti ter različnim kožnim boleznim. Pri nas mu je posvečenih 
veliko cerkva. Po njem so imenovani tudi številni kraji na Koroškem 
(npr. Šentjur, pri Libučah/Sankt Georgen). 
 

TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE 
 

Obrnite se k meni z vsem srcem; s postom in z jokom in z žalovanjem, 
pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil. Vrnite se h Gospodu, svojemu 
Bogu, kajti milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v 
dobroti, pripravljen preklicati kazen (Jl 2,12-13). 



 

 

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 marcu iz župnijske cerkve 
Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na Radiu Ognjišče Kateheza za 
bolnike. Tokrat bo 21. marca ob 21. uri. 
 

NASMEJMO SE (Iz knjige: Janez Gril, Smeh je pol zdravja) 
 

* Bilo je na pepelnično sredo in vsa družina, oči, mamica in otroci, so 
šli k maši, med katero je duhovnik vernikom na glavi s pepelom narisal 
križ. Oči je z večjimi otroki šel k obredu, mamica pa je s triletno 
hčerkico ostala v klopi. Hčerkica vidi očeta, ki se je vračal in reče: 
»Mami, jaz bi tudi imela takšen tatu, kot ga je dobil oči.« 
 

* Župnika so pred mašo klicali k bolniku. Preden je šel, je mežnarju 
naročil, naj ljudem pove, da se bo maša začela malo kasneje. Do tedaj 
naj zmolijo križev pot. Župnika dolgo ni bilo nazaj in ko je vstopil, je 
slišal mežnarja: »42. postaja: Veronikin sin je šel k vojakom.« 
 

* Ko je papež Leon XIII. praznoval 90. rojstni dan, se je srečal z 
verniki. Pobožna žena vzklikne: »Sveti oče, Bog daj, da bi dočakali 100 
let!« Papež pa prijazno odvrne: »Zakaj postavljate meje Božji 
previdnosti?« 
 

* Nisem angelček, sem pa od iste firme. Mož doma nestrpno čaka 
ženo, ki se vrača z romanja v Lurd. Nenapovedano pride na obisk 
domači župnik in pozvoni. Mož hiti proti vratom in reče: »Angelček, si 
ti?« Župnik na drugi strani: »Nisem angelček, sem pa od iste firme.« 
 

* Ko je bil kanonik Melhior Golob še župnik v Škofji Loki, je enega 
od faranov vprašal: »Ste pri vas že klali?« - »Ja, seveda smo,« mu ta 
odvrne. Golob pa: »Čudno, k nam v župnišče se ni pa nič slišalo.« 
………………………………………………………………………… 
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