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Pozdravljeni! 

 

Dva dni po veliki noči, čeprav je bil že april, je zapadlo na Dobrovi 

kar precej snega. Strah je bil pred zmrzaljo, tudi na cestah ni bilo brez 

težav. Po stari navadi sem šel v gozd. V sveže zapadlem snegu ni še 

nihče hodil. Ob vračanju sem ugotovil, koliko lažja je bila pot. Stopal 

sem namreč po že narejenih stopinjah (priznam, da je kdaj lepo hoditi 

tudi »v celo«). Rekli boste, kaj o tem pišeš, ko je že maj, pa mnogi niti 

po sobi ne moremo hoditi, kaj šele zunaj? Prav to želim poudariti, da 

vem, kako se imate in da smo že v maju. Prav tako smatram, da se 

spomnite, kako ste nabirali šmarnice in jih prinašali na Marijin oltar. 

V spominu so vam lepe Marijine pesmi, obisk svete maše. Morda pa 

ste imeli majniško pobožnost na podružnici brez prisostvovanja 

duhovnika. O, kako lepi spomini! – Dovolite, da se vrnem na začetek 

mojega pisanja, k hoji po uhojenih stopinjah. Čutil sem lažji korak. 

Kaj želim povedati? Lažja je pot v življenju po že utrjenih stopinjah. 

Mislim na nekoga, ki je pot pred menoj že prehodil: lahko človek, 

lahko svetniki, Marija... Še zlasti v njenem mesecu maju vas vabim, 

da stopamo po njenih stopinjah, jo posnemamo, se ji priporočamo. Pri 

naši »hoji« nam bodo tudi letos v pomoč šmarnice. 

 

S toplimi majskim pozdravi vas blagoslavljam, želim kar najlepše 

dneve z Marijo, Gospodom in med seboj.   

 

Vaš Miro Šlibar 
 
 

 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

MAJ 2021 

  1. maj: sv. Jožef delavec, začetek šmarnične pobožnosti 

  7. maj: prvi petek 

  9. maj: 6. velikonočna nedelja, materinski dan 

13. maj: Gospodov vnebohod  

15. maj: svetovni dan družine 

16. maj: 7. velikonočna – svetovni dan sredstev družbenega obveščanja 

23. maj: binkoštna nedelja 

24. maj: binkoštni ponedeljek, Marija, mati Cerkve 

30. maj: sveta Trojica 

31. maj: sklep šmarnične pobožnosti 

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 maju iz bazilike Marije 

Pomagaj na Brezjah 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 15. maja 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. 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA 2021  

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 maj 2021, splošni molitveni namen:  

 

SVET FINANC. Molimo, da bi tisti, ki so odgovorni za finance, 

sodelovali z vladami z namenom, da se uredijo finančni trgi, 

državljane pa zaščiti pred njihovimi nevarnostmi. 

 

BESEDE UPANJA PATRA PIJA 

V tej majski Besedi nadaljujemo z mislimi iz knjige z naslovom 

Besede upanja patra Pija, ki je izšla pri Družini leta 2020. 

Opogumljajo nas njegove besede, zapisane na hrbtu omenjene knjige: 

»V vas deluje Gospod in ni vam treba storiti ničesar drugega kot to, da 

pustite vrata srca na stežaj odprta, da bo lahko deloval, kakor želi.«  

Tokrat opogumljajoče besede z naslovom: Gospodova dekla 

»Marija pa je rekla: 'Glej Gospodova dekla sem, zgodi se mi po tvoji 

besedi!'« Spodbuda patra Pija: »Ne skrbite, izročite se Jezusovemu 

presvetemu Srcu in vse skrbi prepustite njemu. Vselej se postavite na 

zadnje mesto med tistimi, ki ljubijo Gospoda, vse imejte za boljše od 

sebe … Bolj ko se bodo milosti in naklonjenosti množile v vaši duši, 

ponižnejši morate biti. Nenehno ohranjajte ponižnost nebeške Matere, 

ki je v hipu, ko je postala Božja Mati, dejala, da je Gospodova 

služabnica in dekla. V veselih in žalostnih trenutkih se vedno 

ponižajte pod mogočno Božjo roko, ponižno in potrpežljivo 

sprejemajte ne le, kar ugaja vašim čutom, temveč še bolj vse bridkosti, 

ki vam jih pošilja, da bi bili bolj sprejemljivi zanj in vselej bolj vredni 

nebeške domovine. Naj nad vse sveta Devica za nas pridobi ljubezen 

križa … in naj nam ona, ki je prva živela evangelij v vsej popolnosti, 

še preden je bil napisan, pomaga in nas spodbuja, da jo bomo 

posnemali.« 

Gospod, hvala ti za tvojo Mater, mojo Mater. Naj me vselej vodi po 

ponižni poti, ki pelje k tebi. Amen. 

 

 



 

LETO SVETEGA JOŽEFA  

Kot oče, ki nas uči vrednosti, dostojanstva in veselja do dela             

Sv. Jožef, pošteni tesar, ki je delal, »da je zagotovil vzdrževanje svoje 

družine«, nas uči tudi »vrednosti, dostojanstva in veselja«, »ko jemo kruh, 

sad svojega dela«. Ta pomen Jezusovega krušnega očeta papežu ponuja 

priložnost, da pozove v prid delu, ki je postalo »nujno socialno vprašanje« 

tudi v državah z določeno stopnjo blaginje. »Potrebno je, da razumemo,« 

piše papež, »pomen dela, ki daje dostojanstvo«, ki »postane sodelovanje 

pri delu odrešenja« in »priložnost za uresničitev« zase in za svojo družino, 

ki je »prvotno jedro družbe«. Kdor dela, sodeluje z Bogom, ker postane 

»mali ustvarjalec sveta, ki nas obdaja«. Zato papeževa spodbuda vsem, da 

bi »ponovno odkrili vrednoto, pomembnost in nujnost dela«, tako da 

»vzpostavijo novo normalnost, v kateri nihče ne bo izključen«. Ko papež 

gleda zlasti na poslabšanje brezposelnosti zaradi pandemije covid-19, 

kliče vsem, »naj pregledajo naše prednostne naloge«, da si bodo 

prizadevali in rekli: »Noben mlad človek, sploh noben človek, nobena 

družina brez dela!«.     (Vir: Vatican News – slovenska redakcija)  

BOŽO RUSTJA, ZGODBE ZA POGUM 

Hvaležnost za rešitev. Fantič je padel z visokega pomola v vodo 

globokega oceana. Izkušen mornar je, ne meneč se za nevarnost, 

skočil v divje valove. Dodobra se je namučil, da je dečka rešil. Čez 

dva dni je prišla na tisti pomol dečkova mati in povpraševala po 

mornarju, ki je rešil njenega sina. Ko ga je našla, ga je vprašala: »Ste 

vi skočili v vodo, da bi pomagali mojemu sinu?« »Da, jaz,« je odvrnil 

mornar. In mati ga je vprašala: »Kje pa je njegova kapa?« 

Najti nekoga v potrebi. Znani psihiater dr. Karl Menninger je nekoč 

predaval o duševnem zdravju. Na koncu so mu iz dvorane zastavili 

vprašanje: »Kaj bi svetovali človeku, ki je na tem, da doživi živčni 

zlom?« Večina ljudi je pričakovala, da bo odgovoril: »Naj gre k 

psihiatru.« Na splošno začudenje pa je rekel: »Poglejte po hiši in 

okolici, pojdite po ulici in najdite nekoga, ki je v potrebi ali stiski ter 

storite nekaj, s čimer mu boste pomagali.« 

......................................................................... ..................................... 
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