
 

 

BESEDA STAREJŠIM,  
INVALIDOM, BOLNIM  
IN NE SAMO NJIM  

Leto III. (28), april 2020  
 
Pozdravljeni!  

»In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se 
imenuje Emavs … Pogovarjala sta se med seboj o vsem tem, kar se je 
zgodilo … In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je 
približal sam Jezus in hodil z njima … In on jima je rekel: 'O 
nespametna in počasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali 
preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo 
slavo?' … 'Ostani z nama …' Ko je sedel z njima za mizo, je vzel 
kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle 
oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred njiju … Še tisto uro 
sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki 
so bili z njimi. Govorili so, da je Gospod resnično vstal … Tudi 
onadva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga 
prepoznala po lomljenju kruha« (Lk 24,23-35). Večkrat preberi celotno besedilo! 

 S papežem Frančiškom vas spodbujam: »Skrivnost poti, ki vodi v 
Emavs, je v tem: navkljub neprijetnostim, ki nas zadevajo, smo še 

vedno ljubljeni, Bog nas 
nikoli ne neha imeti rad. Bog 
bo vedno hodil z nami, 
vedno, tudi v najbolj bolečih 
trenutkih, tudi v trenutku 
poraza – tam je Gospod. To 
je naše upanje. On je ob nas, 
on hodi z nami. Vedno!« 

Vsem želim bližino 
Vstalega ob veliki noči in 
vsak dan. Pa tudi sočutno 
ljubezen vaših dragih!  

Vaš bolniški duhovnik 
Miro Šlibar 

Kapela v Tinjah, Jezus z dvema učencema ob praznem grobu (foto 
Tinje) 



 

 

LITURGI ČNI KOLEDAR  
APRIL 2020, LETO A/II 
3. april: Prvi petek 
4. april: Prva sobota 
5. april: 6. postna – cvetna nedelja, nedelja Gospodovega trpljenja 
9. april: VELIKI ČETRTEK, začetek velikonočnega tridnevja 
10. april: VELIKI PETEK GOSPODOVEGA TRPLJENJA 
11. april: VELIKA SOBOTA 
12. april: VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA 
19. april: 2. velikonočna nedelja – bela; nedelja Božjega usmiljenja 
23. april: Sv. Jurij 
25. april: Sv. Marko 
26. april: 3. velikonočna nedelja, Začetek tedna molitve za duhovne 

poklice 
 
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 april 2020 
Splošni molitveni namen: OSVOBAJANJE OD ZASVOJENOSTI  

Molímo, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in 
podporo. 

 
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. Za tisk jih bo 
pripravljal mag. Roman Starc, župnik stolne cerkve v Ljubljani. 



 

 

Sveti Rok, romar in spokornik (ok. 1295; god: 16. avgust) 
Že v najnežnejšem otroštvu je imel Rok poseben čut za uboge in 

bolnike. Po smrti staršev je med reveže razdal vse svoje ogromno 
imetje, sam pa se kot reven romar odpravil na dolgo pot v Rim, da bi 
molil na grobovih apostolov. V mestu Acquapendent v srednji Italiji 
ga je zaustavila kuga, ki je tam razsajala, in Rok se je takoj ponudil, 
da bi v bolnišnici stregel bolnikom. Vsakega je prijel za desnico, ga 
pokrižal in ga s tem znamenjem ozdravil. Podobno se je dogajalo v 
Ceseni, Riminiju, Novari in Rimu. V Rimu je ostal tri leta, ko pa se je 
vračal domov, je v Piacenzi še sam zbolel za kugo. Ker ni želel biti v 
breme, se je zavlekel v gozdove, da bi tam umrl. Ko se je že zdelo, da 
bo podlegel bolezni, pa se mu je prikazal angel in ga bodril, hrano pa 
mu je čudežno prinašal neki pes. Gospodar tega psa je kasneje 
poskrbel za Roka in ga pozdravil, tako da je lahko nadaljeval svojo 
pot domov. V rojstnem mestu pa ga nihče več ni prepoznal, zato so ga 
kot vohuna vrgli v ječo. Ne da bi izdal svojo identiteto, je v ječi 
preživel pet let in v njej, komaj dvaintridesetleten, tudi umrl. Šele 
takrat so ga prepoznali po materinem znamenju na prsih. 

Upodabljajo ga kot romarja, ki kaže razgaljeno koleno s kužno 
rano, ob njegovih nogah pa stoji pes s kosom kruha v gobcu. 
Velikokrat je prikazan skupaj s sv. Sebastijanom pri zdravljenju kuge. 
Njegovi atributi so: palica, torba, čutara, romarski klobuk in plašč s 
školjko. 

Priporočajo se mu proti kugi, kačjemu piku, koleri, bolečinam v 
kolenih in nogah; je zavetnik žanjic, šivilj, krojačev, zidarjev, tesarjev, 
jetnikov, bolnikov in bolnišnic, zdravnikov, lekarnarjev, kirurgov, 
kmetov, vrtnarjev. V zadnjem času se mu z zaupanjem priporočamo 
tudi v zadnji bolezni, ki je prizadela ves svet.  
 
PRIPOROČAMO  
* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v aprilu po veliki noči iz 
župnijske cerkve sv. Marka v Kopru ob 19. uri. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
* Vsak delavnik je na 1. programu Radia Slovenija ob 5.50 duhovna 
misel, v soboto in nedeljo pa ob 6.50. 



 

 

 
ZGODBE KAŽEJO POT      Božo Rustja 
 
Izžarevati srečo 
Neka mlada redovnica je bila znana po svoji veselosti in prijaznosti. Ko 
sta bili nekoč z neko drugo sestro v trgovini, je prodajalec o njej izrekel 
zelo laskavo pohvalo: »Ta sestra nosi Kristusa na svoje obrazu kot v 
monštranci.« 

Bolečina 
Zdravnik in medicinska sestra sta bila pri koncu operacije. Nenadoma 
se kirurg obrne k pomočnici in posmehljivo reče: »Ali vidite tu notri 
dušo?« Sestra mu odgovori: »Ne, gospod doktor! Ali vi vidite bolečino, 
ki jo želite lajšati bolniku?« Prepričanje, da obstaja samo to, kar vidimo, 
je kratkovidno in zelo nespametno. 

Rad bi bil tvoj telefon 
Ker me potem ne bi nikoli izpustil iz rok. Ker bi se nasmejal vsakič, ko 
bi me pogledal. Ker bi me povsod nosil s seboj. Ker bi vedno skrbel, da 
ne padem na tla. Ker bi vedno preverjal, ali imam zadosti energije. 
Ker bi bil prva stvar, ki jo pogledaš, ko zjutraj odpreš oči, in zadnja, ko 
greš spat. 

Roke in obraz 
Sv. Terezijo iz Kalkute so nekoč vprašali: »Zakaj na tvojem obrazu 
vedno igra nasmeh?« Mati Terezija jim je tiho odgovorila: »Ker moje 
roke brišejo veliko solz.« Zanesljiv recept za srečo: Najsrčnejši je tisti, 
ki osrečuje druge. 

Vam lahko pomagam? 
Duhovnik je v prazni cerkvi opazil ženo, ki si je z dlanmi pokrivala 
obraz. Minila je ura in duhovnik spet vidi ženo v enakem položaju. 
Misleč, da ima pred seboj nekoga v težavah, se ji približa: »Vam lahko 
pomagam?« Žena odgovori: »Ne, hvala! Saj že prejemam vso pomoč, 
ki jo potrebujem.« 
..................................................................................................................................................................... 
Miro Šlibar, Ul. Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova, GSM 031 613 378, 
miro.slibar@rkc.si; www.miro-slibar.rkc.si 


