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Spoštovani, 
 prisrčno pozdravljam vse, ki vam je prišel v roke ta list in 
vam uspe, da ga berete. Bog bodi zahvaljen za ljudi ob vas, ki 
vam omogočijo, da na ta način gradimo medsebojno 
povezanost, občestvo.  
 Težko se zavedamo, da bomo oziroma smo s prvim 
aprilom že v triindvajsetem dnevu posta. Vstopili smo v drugo 
polovico priprave na veliko noč, ki jo bomo obhajali 21. aprila, 
po tihi in cvetni nedelji. Imamo še nekaj časa, da s pogledom 
na Križanega obnovimo našo molitev, post in dobra dela. Vse 
zato, da bo lepša velika noč. 
 Naj prinese v naša srca blagoslov, veselje, sočutje do 
ubogih in ljubezen do življenja. Pojdimo za Vstalim 
Gospodom. Na tej poti za Vstalim želim močnih vstajenjskih 
doživetij! Naj bodo blagoslovljeni velikonočni prazniki! 
   

Vaš Miro Šlibar 
 
 
 
LITURGI ČNI KOLEDAR 
 
APRIL 2019 
5. april: prvi petek 
7. april: 5. postna – tiha nedelja 
14. april: 6. postna – cvetna nedelja; nedelja Gospodovega  

trpljenja 



 

18. april: VELIKI ČETRTEK, začetek velikonočnega tridnevja 
19. april: VELIKI PETEK GOSPODOVEGA TRPLJENJA 
20. april: VELIKA SOBOTA 
21.april: VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 
28. april: 2. velikonočna – bela, nedelja Božjega usmiljenja 
 
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 april 2019 
Splošni: ZA TISTE, KI IMAJO ODGOVORNOST V 
EKONOMIJI 
Da bi načrtovalci in izvajalci svetovne ekonomije imeli pogum 
reči ne ekonomiji izključevanja in bi odpirali nove poti. 
 
PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE 
PRATIKE 
 
* Če sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh. 
* April deževen, kmet ne bo reven. 
* Kadar murva že brsti, slane več se bati ni.  
* Če je na jurjevo (24. april) sončno, toplo, trta bogato rodila 
bo.  
* Če se na Marka (25. april) bliska, grmi, slane, pozebe se bati 
več ni.  
 
 



 

DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE AKCIJE 
 
Kako velika je ta noč! 
Zakaj se reče »velika noč«, me vprašuje žena, ki se uči 
slovensko. Preden lahko odgovorim, me prešine misel: Tako 
samoumevno govorim o veliki noči. A se prav zavedam, kako 
velika je ta noč? Kako presenetljivo in nedoumljivo je to, kar 
se je dogajalo v tej noči? Bog je storil največ, kar lahko stori 
človeku. Odrešil nas je pogube in smrti. Lahko bi to storil s 
človeško oblastjo, pa je storil to s človeško ponižnostjo. Bog se 
je podal s človekom do mrtve točke, ko ni več izhoda, ko ni 
več znakov življenja, ko postajata trpljenje in bolečina 
brezmejna. Gre z nami do konca in nam tam, ker smo po 
človeški pameti prepričani, da je vsega konec, razodeva velik 
nov začetek.  
 
V teh dneh v mislih pred seboj vidim ljudi iz svoje okolice in 
poznanstva, ki so veliko pretrpeli. Nosijo v sebi izkustvo smrti, 
ker je umrl ljubljeni človek, ali ker se je prekinil ljubezenski 
odnos, ker so brez domovine, ker so se podrli življenjski načrti, 
ker je prišlo do nezgode, ker je dušo oblegala tema … V teh 
dneh tudi bolj začutim lastno bolečino, ki jo nosim v srcu. 
Vsem nam je Bog v tej veliki noči blizu. Ne s praznimi 
obljubami. S konkretnim dejanjem. S tem, da je vstal za vse 
tiste, ki ne morejo več vstati. Luč vstajenja pa zasije na obrazu 
vsakega.  
 
Če znam na obrazih ljudi zaznati to luč odrešenja, ki je zasijala 
v veliki noči, bom zaznal veličino Boga in s tem veličino 
vsakega človeka. Potem lažje lajšam trpljenje in pomagam 
prenašati tisto, česar ni možno spremeniti. V majhnih dejanjih, 
znakih, mislih in besedah ljubezni postaja vidno, kako velika je 
ta noč. 

Anton Rosenzopf-Jank 



 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Anekdote o papežu sv. Janezu Pavlu II. (1978–2005) 
 
* V Sveti deželi. Svetovno pozornost in neomejeno hvalo 
požanje zgodovinsko romanje papeža Janeza Pavla II. v Sveto 
deželo (marca 2000). Pri nekem obisku spominskega mesta 
holokavsta Yad Vashen v Jeruzalemu odide papež k šestim 
preživelim med judovskim preganjanjem in jim ponudi roko. 
Med temi šestimi je tudi neka gospa, o kateri pripovedujejo 
naslednje: Kot 14-letna deklica je bila po osvoboditvi prešibka, 
da bi zapustila koncentracijsko taborišče v Auschwitzu. Neki 
mlad Poljak je našel deklico med gorami trupel, jo odnesel ven 
in ji tako rešil življenje. Mož se je imenoval Karol Wojtyła. In 
sedaj ji je ponudil roko kot papež. 
 
* Starejši bratje. Nepozabne so slike papeža Janeza Pavla II. ob 
Zidu žalovanja. Papež vtakne tam list s prošnjo v zidno nišo. 
Nato popolnoma nepričakovano prosi Boga za odpuščanje vseh 
grehov, ki so jih prizadeli židovskemu narodu. Rabini z 
zadovoljstvom opazijo, da poglavar Katoliške Cerkve Žide 
ponovno imenuje »naši starejši bratje«. In glavnega 
jeruzalemskega rabina citirajo takole: »Vemo, da ima Vatikan 
svoje meje; a ta papež je odprl meje do skrajnosti.« 
 
* Solze ganjenosti. Polet srečanja mladih in neverjetna 
naklonjenost njemu preseneti samega papeža. Ko zapojejo 
temperamentni Južni Američani pesem, udarja po taktu. Ko pa 
nepregledna množica zapoje himno svetovnega dne, je globoko 
ganjen, skoraj v solzah. Nato se zgodi epizoda, ki ni predvidena 
v programu: deklica, ki pripada skupini 300 mladih iz vojnih 
področij, prebije varnosti kordon, steče k podiju in pade papežu 
v naročje. Janez Pavel II. ne more zadržati solz ganjenosti.  
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