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Pozdravljeni! 
 

Mir vam bodi! Tako vas pozdravljam na začetku tega 
lističa. Tudi zato, ker je tako Vstali Gospod pozdravil žene in 
učence ob prikazovanjih po vstajenju.  

Ne vem, če ste že kdaj bili v Soči. Uradno ime te ustanove 
na Linhartovi v Ljubljani je: Univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut Republike Slovenije. Ob torkih imam ob 16. uri tam 
sveto mašo, obiskujem pa tudi rehabilitante na oddelkih. Med 
njimi je veliko mladih po različnih nesrečah. Pa tudi starejših, ki 
se pripravljajo na hojo z umetno nogo. Rad obiščem tudi otroški 
oddelek. 

V tej ustanovi imamo kapelo, bogoslužni prostor, kakor je 
zapisano na oglasnih deskah in smerokazih. Zanimiv je križev 
pot v njej. V postu sem večkrat odkril, da postaje niso obešene 
po vrsti. Tako je bil Vstali iz 15. postaje med prvimi desetimi. 
Zakaj vam to pišem? Iti moramo po vrsti, ne le v postu, postajo 
za postajo. Veselimo se petnajste. Toda ta mora biti na koncu. V 
nas prebuja veliko upanje. To še vedno »odmeva« v nas v 
velikonočnem času in naj bi vedno. Želim vam, da mir in 
blagoslov velike noči ostaja z vami. 

Začeli smo šmarnični mesec maj. V cerkvi boste poslušali 
šmarnice. Najpomembnejše je, da imamo radi Marijo in jo 
posnemamo v njeni poslušnosti Bogu. 

 
Vaš Miro Šlibar 

 



 

DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE 
AKCIJE 
 
S pomočjo ohranjenih poročil o prikazovanju vstalega Kristusa, 
imamo tudi še danes priložnost, da bi se korak za korakom 
približali povsem nepojmljivemu dogodku in resnici vstajenja 
od mrtvih.  
Sprva nas na tej poti čaka spoznanje, da Jezusovo vstajenje ne 
moremo enačiti z njegovo vrnitvijo v zemeljsko življenje. Jezus 
iz Nazareta sicer ostaja isti kakršen je bil v svojem zemeljskem 
bivanju, a njegove telesnosti ne moremo več uvrstiti v zemeljske 
danosti časa, prostora in materije.  
Kako torej vzpostaviti stik z Vstalim? – Vsa poročila o 
prikazovanjih nakazujejo, da iniciativa prihaja od Njega samega, 
ki na ta način postane prepoznaven.  
Marija ga prepozna po načinu, kako izgovori njeno ime. Učenca 
na poti v Emavs ga prepoznata pri lomljenju kruha. Učenci ob 
jezeru ga prepoznajo, ko jim pripravi jed s kruhom in ribo. 
Spomnijo se, kako je Jezus v svojem zemeljskem bivanju na isti 
način delil kruh in ribe z množico ljudi. 
V tem duhu se velikonočne izkušnje nadaljujejo vse do 
današnjega dne. Velja tudi za nas: lahko postanemo priče s tem, 
da zaznamo iniciativo Vstalega, ki želi, da bi ga na ta način 
prepoznali. Življenje – ob prebiranju sv. pisma – nam ponuja 
zadosti priložnosti, le oči, ušesa, usta in srce je treba odpreti. 

Pavel Zablatnik 
PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE 
PRATIKE 
 
* Če je majnika lepo, je dobro za kruh in seno. 
* Sv. Filip (3. maj) napija, Zofija (15. maj) popija. 
* Če se Pankracij (12. maj) na sonce peče, obilo mošta v sode 
priteče. 
* Če Zofija (15. maj) zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. 
* Če je na Urbana (25. maj) lepo, dobro suši se seno. 



 

LITURGI ČNI KOLEDAR 
 
MAJ 2019, 
1. maj: sv. Jožef Delavec, začetek šmarnične pobožnosti 
3. maj: sv. Filip in Jakob, prvi petek 
4. maj: sv. Florjan, prva sobota 
12. maj: 4. velikonočna nedelja – materinski dan 
13. maj: fatimska Mati Božja 
15. maj: svetovni dan družine 
27. maj: prvi prošnji dan 
28. maj: drugi prošnji dan 
29. maj: tretji prošnji dan 
30. maj: GOSPODOV VNEBOHOD 
31. maj: obiskanje Device Marije  
 
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 maj 2019 
Za evangelizacijo: CERKEV V AFRIKI, SEME EDINOSTI 
Da bi Cerkev v Afriki po gorečnosti svojih članov postala seme 
edinosti med narodi in znamenje upanja za to celino. 
 
PRIPOROČAMO  
 
- Svete maše na radiu Ognjišče bodo v maju iz Brezij ob 19. uri. 
- Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
- Vsako tretjo soboto v mesecu je ob 21. uri na radiu Ognjišče 
kateheza za bolnike. V maju bo 18. maja.  



 

BOG IMA SMISEL ZA HUMOR (Založba Emanuel, 2011) 
 
* Angel Gospodov. Sestre v neki redovni skupnosti na božični 
dan po blagoslovu Urbi et Orbi odidejo v jedilnico na kosilo. 
Sestra Terezija gre v kuhinjo in poskrbi, da bo kosilo toplo in lepo 
postreženo. Ostale sestre se še pogovarjajo, potem pa le začnejo z 
molitvijo Angel Gospodov: »V imenu Očeta … Angel Gospodov 
je oznanil Mariji …« 
Sestra Terezija ravno takrat odpre vrata v jedilnico z jušnikom v 
rokah in vsa presenečena vzklikne: »Komaj zdaj?« (resnična) 
 

*  Anton Padovanski. Petletni Rok: »V starih časih, ko še ni bilo 
svetega Antona Padovanskega, so pa ljudje težko kaj našli …« 
(resnična) 
 

* Družinska sreča. Mama s šestimi otroki prečka cesto. Neka 
mimoidoča dama pripomni: »Gospa, vi imate pa preveč otrok!« 
Mama se ustavi, pokaže na otroke in reče dami: »Kar povejte mi, 
kateri od njih je preveč!« Tišina. Mama in otroci gredo naprej, 
srečni, da so skupaj. 
 

* Duhovni poklic. Oče in mama gresta s sinom k psihologu po 
nasvet glede izbire poklica. Psiholog izvede naslednji preizkus: na 
mizo položi bankovec, knjigo in steklenico vina. Sin mora izbrati 
eno stvar. A fant vzame kratko malo vse: denar, knjigo in vino. 
»O sveta nebesa,« sta presenečena starša, »katoliški duhovnik 
bo!«  
 

* Angina. Aljaž leži v postelji z angino in ni preveč navdušen nad 
molitvijo Sveti angel. Doma se mu čudijo, on pa pojasni: »Če bo 
angel prišel in me varoval, se bo nalezel angine, potem pa se bodo 
od njega nalezli še Jezus, Marija in vsi ostali v nebesih.« 
(resnična) 
………………………………………………………................... 
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