
 

  

 

            marec 2022, leto V (51) 

Dragi vsi! 

Prepričan sem, da ste lepo obhajali praznik Lurške Matere Božje in 

30. svetovni dan bolnikov s papeževo poslanico bolnikom z naslovom 

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

duhovnike in druge pastoralne delavce je papež povabil, da se 

potrudimo, »da bodo bolni čas bolezni preživeli združeni s križanim in 

vstalim Kristusom«. Kako primerna papeževa spodbuda za začetek 

postnega časa, ki smo ga začeli s pepelnico, pa tudi spodbudna, saj je 

papež zapisal, »da ima Božje usmiljenje v sebi tako očetovsko kot 

materinsko razsežnost« (prim. Iz 49,15).  

Da to drži, bomo v tem mesecu ponovno razumeli v obhajanju 

praznika Gospodovega oznanjenja (25. marca) in še prej ob prazniku sv. 

Jožefa (19. marca). 

Za uresničenje prej navedenih besed iz poslanice bolnikom, da bi 

bili bolni, posebno tisti v bolnišnicah, blizu Jezusu, je pred desetletji v 

Sloveniji poskrbel zdravnik primarij Janez Zajec. Ta je na praznik 

Lurške Matere Božje iz rok ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta 

/.../ prejel najvišje slovensko cerkveno priznanje (op. P. P.), odličje sv. 

Cirila in Metoda. Na poseben način se je »postavil na pot tistega, ki 

trpi«, kot je zapisal v omenjeni poslanici papež Frančišek. Ob podelitvi 

priznanja se je nadškof prejemniku zahvalil, ker je na vseh področjih 

svojega osebnega in poklicnega delovanja svoje znanje in vero 

postavljal v službo pomoči bolnim. Ko je bil državni sekretar na 

Ministrstvu za zdravje, je storil vse, da je Bog prišel tudi v bolnišnice. 

Ne samo po duhovnikih in delivcih obhajila, ampak da je Bog v 

bolnišnicah dobil tudi prostor, kapelo.  

/.../ Z vami molim za vse zdravstvene delavce z besedami 

poslanice, »da bi bogati v usmiljenju bolnikom skupaj s primernim 

zdravljenjem nudili tudi svojo bratsko bližino«, in vas vse pozdravljam. 

Miro Šlibar 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

MAREC 2022 

  2. marec: pepelnica 

  4. marec: prvi petek 

  5. marec: prva sobota 

  6. marec: 1. postna nedelja 

13. marec: 2. postna, družinski postni dan 

19. marec: sv. Jožef, zavetnik Dežele Koroška 

20. marec: 3. postna nedelja, volitve v župnijske svete 

25. marec: Gospodovo oznanjenje Mariji 

27. marec: 4. postna nedelja (Laetare) 

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 marec 2022:  

ZA KRŠČANSKI ODGOVOR NA BIOETIČNE IZZIVE. Molimo, da bi se 

mi kristjani, soočeni z vedno novimi bioetičnimi izzivi, vedno postavili v bran 

življenju, tako z molitvijo kot z družbeno dejavnostjo. 

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 marcu iz župnijske cerkve 

Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani 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. marca ob 21. uri. 

* 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. 

* 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!  



 

* 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 

Uspešna sem, če me pogrešajo. 

Pogosto drug drugemu želimo uspeha. Pri tem pa velikokrat niti ne vemo, 

kaj komu ta beseda sploh pomeni. Zato ljudi o tem rada povprašam. 

Odgovori so zelo različni. Najbolj mi je ostal v spominu odgovor 

bolničarke, ki je delala v domu za starejše. Takole je rekla: »Zame je 

uspeh to, da mi stanovalci doma, ko se vrnem z dopusta, rečejo, da so me 

pogrešali.« Opravlja delo, ki ni lahko in ni dovolj plačano, vanj mora 

vložiti veliko sebe, svoje pripravljenosti za komunikacijo z ljudmi, ki niso 

vedno prijazni. 

Z dopusta se lahko vrne dvakratni doktor, pa ga ni nihče vesel. Vsak 

človek je lahko uspešen, ne glede na delo, ki ga opravlja. Vse je odvisno 

od tega, kako ga opravlja in koliko sebe vloži vanj. 

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 

Angel spreobrnjenja 

Od zibeli do groba / ljudi potrpežljivo spremlja. / A marsikdo /ga zaradi 

naglice / priprtih duhovnih oči / ne vidi – ne sliši – ne sreča. / Lahko se 

zgodi, / da tudi duhovni človek / živi, / kakor da angela spreobrnjenja ni! 

A angel vztrajno – / po čudežnih znamenjih, / dogodkih, ljudeh, / 

premnogih stvareh – / človeka opominja, / nenehno sprašuje, / da na dnu 

njegove duše kljuje.  

Človek, / kdaj se boš spreobrnil, / kdaj se boš resnično k Bogu / obrnil? / 

Kdaj boš utrujen od trgovanja / s talenti / legel k nočnemu počitku / in 

kdaj se boš ob jutrih / zbujal neprespan / zaradi pričakovanja prihoda / 

svojega Gospoda? 

Odgovor / niso prazne besede, obljube, / ne žebranja, / le jasen pogled, 

trdne odločitve / in izpolnjena dejanja. / Tako človek / bistri se in 

poglablja, / luč na svetilnik se postavlja. / In duša z Bogozrenjem / se 

napolni, / k Bogu se obrne, / v duhu in resnici spreobrne.  



 

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

Revma. Lojzeta je spet začela mučiti huda revma, zato je šel skupaj z ženo k 

zdravniku. »Gospod zdravnik, se je revma pojavila zaradi napačne prehrane?« 

z nedolžnim izrazom vpraša zdravnika. – »Ne, to je zaradi tekočin!« – Lojze se 

takoj obrne k svoji ženi: »Vidiš, kaj vse povzročijo tvoje juhe!« 

Odpiranje pisem. »Tvoj podnajemnik je pa zelo molčeč!?« reče Sonja svoji 

sosedi. – »Ah,« zavzdihne ta, »ne boš verjela, kako je zaprt vase! Če ne bi 

sama odpirala njegovih pisem, ne bi o njem vedela čisto ničesar!« 

Ploskanje. Koncertna zvezda pripoveduje prijateljici: »Pred kratkim sem imela 

koncert daleč na severu. Po vsaki zapeti pesmi je sledil nekajminutni aplavz!« 

Prijateljica: »Verjemi mi, ploskali so samo zato, ker jih je zeblo v roke!« 

Brisalci. Oče je s sinom v trgovini kupil nove brisalce za avto. Ko sta prišla 

domov, je mali Miha povedal mami: »Ati je kupil nove sponke za listke s 

kaznimi!« 

Buške. »Od kod pa ima vaš nevzgojeni poba na glavi te grde buške?« – »Dobil 

jih je, ko ga je vaš vzgojeni fant s palico tepel po njej!« 

Otrok. »Ali imate vi tudi otroke?« – »Ja, sina.« – »Potem imate z njim gotovo 

veselje!« – »Ja – ne popije preveč, ne kadi, ne potepa se, zvečer gre kmalu spat 

in zjutraj je hitro buden.« – »Koliko pa je star ta vaš biser?« – »Eno leto!« 

Telesna posebnost. Stanka pride na policijsko postajo in javi, da njenega moža 

Jožeta že štiri dni ni domov. – »Ima vaš mož kakšno telesno posebnost, po 

kateri se ga lahko prepozna?« jo vpraša policist. »Še nobene,« odgovori 

Stanka, »jo bo pa imel, ko pride domov!« 

Lasje. »Me boš imel še naprej rad, čeprav imam sive lase?« vpraša Tanja 

previdno svojega moža. – »Zakaj pa ne? Tudi do sedaj sem te imel rad, čeprav 

si si barvala lase.« 

UGANKO IMAM – Katarina Urh 

* Nič te ne stane, / nič ti ne vzame, / če dodaš ji še smehljaj, / v obilju jo dobiš 

nazaj. (prijaznost) 

* Sta tako povezana, / da ni enega brez drugega, / vedno skupaj sta / in tudi 

vedno ločena. (dan in noč) 

* Po eni poti vedno teče, / ne ozira se nazaj, / tiho je in nič ne reče, / a pokaže 

marsikaj. (čas)  

* V temi se sprehaja / osamljeni gospod, / ne moti ga ograja / in ne leseni plot. 
(krt) 

* Nič ne diha, / le z zobmi grozeče piha, / ko opravi svoje delo, / nič ne ostane 

celo. (žaga) 

................................................................................................................................................. 
Miro Šlibar, Ul. Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova, GSM 00 386 31 7613 378, miro.slibar@rkc.si; www.miro-slibar.rkc.si 

mailto:miro.slibar@rkc.si

