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Pozdravljeni! 

 Na prejšnji, aprilski prvi petek, sem kot že nekaj let obiskal 

starejšega moža, ki je po odhodu žene v dom sam živel v svoji hiši. Zanj 

so zgledno skrbeli odrasli otroci. Tudi zdravstveno je bil lepo 

oskrbovan. Rad pa je bil doma, kjer so mu družbo delale domače živali. 

V mirnem kotičku, stran od ceste, je opazoval naravo in se veselil ptic, 

ki so pridno prihajale na bližnja drevesa, saj so pri njem dobivale hrano.  

Vsakokrat sem odšel bogatejši od njega. Obisk in prejem sv. 

obhajila je tudi njemu veliko pomenil. Domači so pripovedovali, da se je 

ob obisku duhovnika počutil kot v nebesih. Zaupal mi je, kako vse, tudi 

bolečine, sprejema in izroča za velike namene Cerkve in sveta, za 

duhovne poklice, domače duhovnike … V zadnjem času tudi za mir v 

Ukrajini.  

Posebno pa me je nagovorila njegova pripoved o resničnem 

dogodku, ki je za nas vse velika spodbuda ne le v mesecu maju, ampak 

sploh. Takole je pripovedoval. Bilo je v času vojne. Mati je s svojimi 

devetimi otroki v sobi molila rožni venec. Prestrašili so se ob glasnem 

poku. Skozi okno je švignila krogla. Šla je mimo njih.  

Še veliko drugega mi je zaupal, kot bi vedel, da je to zadnje 

srečanje. Iz njegovih besed sem razbral njegovo veliko vdanost in 

zaupanje do Marije, molitve rožnega venca, in sploh življenja z Bogom. 

Tik pred cvetno nedeljo smo ga pokopali (Ivan Češnovar, Log, Polhov 

Gradec).  

Sklenem z molitvijo iz letošnjih šmarnic p. Branka Petauerja 

Marija ima mnogo oblek: »Kraljica Slovencev, sprejmi v svoje naročje 

vse svoje otroke. Privedi nas k Jezusu, da bomo začutili, da je naš Brat 

in Odrešenik. Bodi nam vsem najkrajša pot k Božjemu Sinu.« 

 To vam in vsem vašim želim in pozdravljam,  

Vaš Miro Šlibar 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

MAJ 2022 

  6. maj: prvi petek 

  7. maj: prva sobota 

  8. maj: 4. velikonočna nedelja, materinski dan 

13. maj: fatimska Mati Božja 

23. maj: ponedeljek, 1. prošnji dan 

24. maj: torek, 2. prošnji dan 

25. maj: sreda, 3. prošnji dan 

26. maj: Gospodov vnebohod 

29. maj: 7. velikonočna, svetovni dan sredstev družbenega obveščanja 

31. maj: zaključek šmarnične pobožnosti 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA  

Zaupani njegovi svetovni mreži molitve za leto 2022 

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 2022: ZA VERNOST MLADIH 

Molimo, za mlade ljudi, poklicane k življenju v polnosti, da bi v Mariji 

odkrili njeno poslušajočo držo, globino razločevanja, pogum vere in 

predanost služenju.  

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 21. 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. 



 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar 

Svojo bolezen lahko udomačimo 

Neka gospa mi je v pogovoru o hudi kronični bolezni njenega 

moža na koncu dejala: »Ni dovolj, da bolezen samo sprejmemo. Če 

hočemo z njo kolikor toliko zadovoljivo živeti, jo moramo 

udomačiti.« To pomeni, da se z boleznijo ne soočamo kot z nečim, kar 

nam je naloženo kot težko breme, ampak kot del naše življenjske 

zgodbe. 

Morda je naša bolezen težka in neprijetna, toda človek se po njej 

uresničuje in raste le v soočanju z njo. Kljub velikemu napredku 

medicine mnogih bolezni še vedno ne moremo pozdraviti. Z njimi 

moramo živeti. Zato vsem želim, da bi našli dovolj moči, da svojo 

bolezen udomačimo. Ni lahko, je pa edina pot, če hočemo zares živeti. 

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 

Angeli v belem 

Ko človeka hudo boli, / se znajde v bolnišnici, / se angel navidezno 

oddalji, / kakor da tudi njega boli ... / (Bolnik na sosednji postelji, / ki 

po operaciji zelo trpi, / mi otožen govori, / da angelov sploh ni.) / Ko 

pa bolečina nekoliko popusti, / bolniku najprej angeli padejo v oči. / V 

belem oblečeni / od jutra do večera hitijo, / tolažijo, se nasmejijo, / 

prevažajo, hranijo / in zdravila delijo – / tudi terapije, ki včasih bolijo.  

Tako se vsak dan, vedno znova, / podnevi in ponoči, / isti obrazi okrog 

nas vrtijo. / Od kod jemljejo moči? / In kdaj sploh spijo? / Pa to so 

kakor angeli! / Le kje imajo krila? 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Pripravil: Primož Prepeluh, pastoralni asistent v farah Podgorje, Kapla ob Dravi in Bilčovs 

Zlomljena noga. Na gradbišču se ponesreči eden izmed delavcev. Z 

zlomljeno nogo ga odpeljejo na urgenco. Zvečer ga v bolnišnici obišče 

njegov šef: »Povejte mi, kako se je to zgodilo?« – »Ja, to je bilo pa tako. 

Nosil sem desko, ko sem pohodil polža in mi je spodrsnilo!« – »Pa niste 

videli polža?« – »Niti ne, od zadaj se je zaletel vame!« 

Brez zob. Mali Filip se zgrozi, ko prvič vidi novorojenega bratca:   

»Tak je kot stari ata, brez las in brez zob!« 



 

Zidarji. »Kaj delajo ti čudni kipi na zunanji steni?« vpraša investitor 

vodjo gradbišča. – »To niso kipi,« odgovori ta osupel, »to so naši 

najboljši zidarji!« 

Torta. Tim v vrtcu praznuje rojstni dan. Vzgojiteljica ga vpraša: »Povej, 

zraven koga bi rad sedel danes?« Tim izstreli z žarečimi očmi: »Najraje 

zraven torte!« 

Polna dvorana. Veliki odmor pa drugem dejanju v mestni operi. Neki 

obiskovalec je navdušen: »Odlična zasedba danes!« Iz sosednjega 

sedeža se zasliši: »Kako danes? Tako polno je tu vedno!« 

Bolezen. Anže pride po daljši bolezni spet v šolo. Učiteljica ga vpraša: 

»Koliko časa te ni bilo v šolo?« – »Od tridesetletne vojne!« 

Krava. Mati vije z rokama nad glavo: »Kakšen pa si spet?« – »Padel 

sem v travi.« – »Ampak tako umazan pa ne moreš biti zaradi trave!« – 

»Pa ja, če te pred tem podi krava in te potem vrže na tla!« 

Parkirišče. Mala Nina se po dnevni sobi vozi s trikolesom. Oče vpije: 

»Morala bi biti že v postelji!« – »Jaz bi že šla, ampak ne najdem 

parkirišča!« 

Violinist. Malo Lucijo so vzeli na koncert, ona pa se dolgočasi. Ko 

violinist živahno igra, zašepeta Lucija mami: »Ko bo prežagal ta zaboj, 

bomo pa lahko šli, a ne?« 

UGANKO IMAM – Katarina Urh 

* Brez okvirja je ta slika, / čudovito lepa in velika, / v muzeju ne visi,     

/ z veseljem gledamo jo mi. (mavrica) 

* Vedno in povsod / je sestavni del življenja, / tudi skoznjo vodi pot       

/ do modrosti in zorenja. (bolečina) 

* Stoletno sem drevo bila, / odeta v lubje javorja, / zdaj z glasom delam 

čudeže, / če mojster vzame me v roke. (violina) 

* Bogastva čuva ta bankir, / varnost nudi, mir, / mnoge odkrije nam 

skrivnosti / in pomaga do prostosti. (ključ) 

* Dolgonoga lepotica / žarečega je lica, / z očmi pobožaj jo, / raje ne z 

roko. (vrtnica) 
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