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Pozdravljene! 

Tako je Jezus nagovoril žene po vstajenju. Nagovor vsebuje 
besedo »zdravje«, okoli katere je že nad štirideset dni toliko besed, 
omejitev in tudi strahu. Svoj pozdrav na začetku majniške Besede 
izrekam vsem, ki vam je prišel v roke ta listič, ali ste ga našli na e-
pošti. Posebno »bližino« namenjam tistim, ki ste zboleli za to nalez-
ljivo boleznijo ali je zbolel kdo od vaših. Z veliko hvaležnostjo pa se z 
vami, dragi moji, oziram na vse v zdravstvu, sociali in politiki, ki 
morajo v teh razmerah urejati stvari in biti blizu težkemu času. 

Komajda smo začeli novo leto, pa smo že v maju, Marijinem 
mesecu. O, naj Ona izprosi, da bomo počasi prišli ven iz svojih 
»izolacij«! To jo bomo prosili tudi ob šmarnicah – upam, da bodo 
prišle do vas, vsaj po radiu Ognjišče, TV Exodus in drugih sredstvih 
obveščanja. K večji ljubezni in posnemanju Marije nas bodo vabile. 

Vsi veste, da smo v sredo v velikonočni osmini v ljubljanski 
stolnici pokopali upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana 
(15. aprila), v Kopru 18. februarja msgr. Franca Boleta, pet dni prej 
(13. februarja) pa na Brezjah p. Leopolda Grčarja. Hvaležni smo 
vsakemu od njih! ... V teh vrsticah se bom ustavil ob nadškofu Uranu. 
Leta 2017 je z nami romal v Lurd... Navedel bom nekaj besed, ki jih je 
povedal v nagovoru pri sveti maši v votlini Marijinih prikazovanj sv. 
Bernardki.  

»Kot je Marija tukaj nagovorila Bernardko pred 159 leti, danes 
nagovarja tudi nas. Želi, da bi sprejeli njeno naročilo, ki je tudi danes 
aktualno za nas. Življenje naj sprejemamo kot dar, kot pokoro in tudi 
v preizkušnjah hodimo za Jezusom ter hrepenimo po večnosti, po 
nebesih, ki jih v velikem zaupanju že nosimo v sebi … Marija je bila 
tu, da kaže pot k Bogu. Kot preprosta Gospodova dekla je znala 



 

 

odgovoriti na Božji klic z besedami: 'Glej, dekla sem Gospodova. 
Zgodi se mi po tvoji besedi.' Tako je postala Mati Jezusa, našega 
Odrešenika in brata … Za svojo zvestobo je bila sprejeta z dušo in 
telesom v večno slavo, kjer je naša priprošnjica, ki se ji lahko 
zaupamo in jo prosimo kot našo Mamo. 

Obenem pa je na binkošti bila navzoča pri rojstvu Cerkve, 
Kristusovega skrivnostnega Telesa, ki nadaljuje svoje odrešenje skozi 
zgodovino … Je zmagovalka nad vsem hudim, ki prihaja nad 
človeštvo. Zato jo danes iskreno prosimo, da bi po njeni poti vere, tudi 
mi znali sprejeti svoje preizkušnje in svoje bolezni. Da bi znali stopiti 
na pot očiščenja in obenem v preprostosti srca izprositi milost in 
pomoč samim sebi na naši poti. Prav tako pa našim družinam, vsem 
našim domačim, vsemu našemu narodu in vsemu človeštvu.« (Zapis 
po posnetku pridige nadškofa Urana.)  

V želji, da vas majniška Kraljica vzame v svoje varstvo, vas vse 
pozdravljam in blagoslavljam!  

Vaš Miro Šlibar 
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MAJ 2020 
1. maj: sv. Jožef delavec, začetek šmarnične pobožnosti, prvi petek 

    poklice 
13. maj: fatimska Mati Božja 
15. maj: svetovni dan družine 
18. maj: prvi prošnji dan 
19. maj: drugi prošnji dan 
20. maj: tretji prošnji dan 
21. maj: GOSPODOV VNEBOHOD 
31. maj: BINKOŠTNA NEDELJA 
 
TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE 
 

»Kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgu-
bo, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri njego-
vem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti, da tako 
pridem do vstajenja mrtvih« (Flp 3,7.10-11). 



 

 

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 Erazem, škof in mučenec (3. stol. , god: 2. junij) 
Sveti Erazem je resnična osebnost, čeprav o njem poročajo bolj legen-
de kot zgodovinska dejstva. Znano je, da je bil škof v mestu Formija, 
še prej pa v Antiohiji, od koder je bil po vsej verjetnosti tudi doma. V 
času Dioklecijanovega preganjanja je moral pobegniti iz škofije in se 
umakniti na visoko goro v Libanonu. Po sedmih letih se je vrnil, ven-
dar so ga takoj prijeli, mučili in zaprli. Znamenita legenda o njegovem 
mučenju pravi, da so mu z vitli trgali črevesje iz telesa, vendar je te 
muke preživel. V času med enim in drugim mučenjem, ko je bil rešen 
iz ječe, naj bi bil kratek čas tudi v Sirmiju (Sremski Mitrovici v 
Srbiji), kjer naj bi spreobrnil štiristo tisoč poganov. Nazadnje je kot 
škof deloval v mestu Formia in tam naj bi tudi v visoki starosti umrl. 
Upodabljajo ga kot škofa v škofovskih oblačilih z mitro in palico, z 
orodjem, s katerim so ga mučili (npr. s šili za nohti na nogah), pa tudi 
prizor njegovega mučenja je velikokrat upodobljen (kako mu z vitlom 
vlečejo čreva iz telesa, tudi stoječ v kotlu). 

Sv. Erazem je zavetnik mornarjev, vrvarjev, strugarjev, tkalcev, do-
mačih živali; priporočajo se mu proti krčem, trebušnim, želodčnim in 
črevesnim boleznim, pri porodu ter proti kužnim boleznim živine. Iz 
njegovega imena so nastali različni priimki (Rožič, Rožman, Oražem 
…), najbolj znana osebnost v Sloveniji pa je Erazem Predjamski.  
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA O ČETA 2020  
Molitveni namen za evangelizacijo: ZA DIAKONE 

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.  



 

 

Molimo, da bi bili diakoni z zvestim služenjem Besedi in ubogim 
poživljajoče znamenje za celotno Cerkev. 

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 maju iz Bazilike Marije 
Pomagaj na Brezjah ob 19. uri.  
*  Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.  
 
ZGODBE KAŽEJO POT  (Iz knjige: Božo Rustja, Zgodbe kažejo novo pot) 
 

Kaj ti da molitev? 
Nekega starejšega moža so vprašali: »Kaj ste dobili v življenju, ko ste 
redno molili?« Odgovoril je: »Nič nisem dobil, sem pa veliko izgubil: 
jezo, sebičnost, pohlep, malodušnost, bojazen, strah pred smrtjo …« 
Včasih sad naše molitve ni to, da dobivamo, ampak da tudi izgubljamo, 
toda tako izgubljanje je dejansko dobivanje. 
  

Nema babica 
Dedek in babica sta se sporekla in babica je bila tako jezna, da z 
dedkom ni hotela več govoriti. Naslednji dan je dedek že pozabil na 
vse, babica pa je še vedno trmasto molčala. Naj se je dedek še tako 
trudil, babice ni pripravil do tega, da bi spregovorila. Nazadnje je dedek 
začel stikati po omarah. Kmalu babica ni mogla več vzdržati: »Ali 
lahko izvem, kaj pravzaprav iščeš?« Dedek se je navihano nasmejal in 
rekel: »O, hvala Bogu! Si ga le našla.« Babica: »Kaj pa?« Dedek 
veselo: »Svoj glas!« – Beseda je most, ki najbolje poveže duše. Mož in 
žena lahko spita v isti postelji, toda če med seboj ne govorita, sta si 
oddaljena kot zvezde v vesolju.  
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