
 

 
 
Dragi vsi! 

Po dvanajstih mesecih izhajanja tega lističa se zaključuje 
dvanajst obljub, danih redovnici Marjeti Mariji Alacoque       
(+ 1690).  

V teh tednih sem bil vesel telefonskega klica žene, ki mi 
je v daljšem pogovoru zaupala, da je ata po štirih ciklusih 
kemoterapije kot posledico imunske neodpornosti dobil hudo 
okužbo s pljučnico. »Bil je zelo oslabel in zdravniki so bili 
prepričani, da bo zanj okužba usodna. Domači smo se zavedali 
resnosti bolezni in smo prosili bolniškega duhovnika za prejem 
zakramentov. Atove besede so bile: Ničesar ne potrebujem ... 
Molili smo in prosili Jezusa za njegovo spreobrnjenje. 
Spomnila sem se, da sem pred veliko leti zanj opravila devet 
prvih petkov. Globoko v sebi sem čutila, da bo ata deležen 
milosti Jezusove obljube o srečni zadnji uri. Čez nekaj dni je 
bolniški duhovnik ponovno prišel k atu. Ata je po več deset 
letih prejel odvezo, bolniško maziljenje in obhajilo. Ko je bil 
doma, mu je nekaj dni pred smrtjo domači župnik ponovno 
podelil zakramente. – V mesecih njegovega pripravljanja na 
odhod v večnost, je Jezus uporabil atovo bolezen in trpljenje za 
mehčanje njegove duše. Tako je ata mirno zaspal, spravljen s 
seboj in Bogom.« 

To zgovorno pričevanje nas vse spodbuja k nadaljevanju 
opravljanja prvih petkov, čeprav smo jih že opravili. Nihče ne 
ve, kdo potrebuje prav vaše molitve. Hkrati je to potrdilo 
duhovnikom za nadvse pomembno poslanstvo, ko mnogim, ki 
ne morejo v cerkev, na dom, v domove starejših ali v 
bolnišnice prinesejo zakramente. Bog jim povrni za plemenito 



 

delo! Vse pa, ki poznate koga, da ga duhovnik še ne obiskuje, 
prosim, da se z njim pogovorite in povabite duhovnika.  

Mesec december, ki smo ga začeli, je tako poln spominov. 
S prvo adventno nedeljo smo začeli novo cerkveno leto. Nekaj 
dni za tem nas je razveselil sv. Miklavž, pa praznik 
Brezmadežnega spočetja Device Marije. V skrivnostno 
praznovanje Jezusovega rojstva ob božiču nas bo razsvetljevala 
betlehemska luč. In že bo tu božič in prazniki ob njem.  

V želji, da se v teh dneh z manj dnevne svetlobe zazrete v 
spomine na mlajša leta, v vaša takratna pričakovanja praznikov 
in z velikim veseljem obhajate letošnji božič ter se v 
hvaležnosti poslovite od starega leta. Zato vam želim vseh 
milosti poln praznik Jezusovega rojstva in srečno in 
blagoslovljeno novo leto. Obljubljam vam zvestobo v pisanju 
teh vrstic s kakšnimi novimi rubrikami. 

Miro Šlibar 
 
 
OBHAJANJE PRVIH PETKOV – DVANAJST 
JEZUSOVIH OBLJUB  

Prvi petki so milostni dar Jezusovega Srca. Jezus je redovnici 
Marjeti Mariji Alacoque (+ 1690) v zasebnem razodetju 
naročil, naj kristjani vsak prvi petek v mesecu opravijo dobro 
spoved, prejmejo sveto obhajilo, naj več molijo ter z dobrimi 
deli in premagovanjem zadoščujejo za žalitve, s katerimi ga 
žalosti toliko ljudi. Tako nam Jezus ponuja oprijemljive 
možnosti, da bi lažje in bolj zanesljivo prišli v nebesa. Podarja 
nam 12 obljub. Tokrat navajam zadnjo, dvanajsto: Tisti, ki 
bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, 
ne bodo umrli v moji nemilosti in brez zakramentov. Moje 
Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.  

 
 



 

LITURGI ČNI KOLEDAR 

DECEMBER 
Po starem rimskem koledarju je december deseti mesec v letu, 
»decem« namreč pomeni »deset«. Slovensko poimenovanje je 
»gruden«, kar pomeni, da je kmet opazoval zemljo, kako 
zaledenela v grude leži pusta na polju. To je mesec, ki v 
liturgičnem jeziku pomeni pomembna praznična slavja: advent, 
Miklavževo, Brezmadežno spočetje Device Marije, božič ali 
Gospodovo rojstvo … 

(Vir: Jože Zadravec, Misli za vsak dan, 2017) 
 
2. december: 1. adventna nedelja 
6. december: sv. Nikolaj, Miklavž 
7. december: sv. Ambrož; Prvi petek 
8. december: Brezmadežno spočetje Device Marije 
9. december: 2. adventna nedelja, Miklavževa nabirka 
13. december: sv. Lucija 
16. december: 3. adventna nedelja (Gaudete) 
23. december: 4. adventna nedelja 
24. december: sveti večer 
25. december: BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO 
26. december: sv. Štefan 
27. december: sv. Janez 
30. december: sveta Družina 
 
MOLITVENI NAMENI SVETEGA O ČETA 2018 

Vabim vas, da se vsi, posebno starejši in bolni, pridružite 
prošnji papeža Frančiška in njegovi Svetovni Mreži Molitve. 
Molitveni namen za december 2018 
Za evangelizacijo: V SLUŽBI POSREDOVANJA VERE 
Da bi ljudje, ki so zavzeti v službi razumevanja vere, v 
dialogu s kulturami našli govorico za današnji čas. 
 



 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Anekdote o papežu sv. Janezu XXIII. (1958-1963) 

* Dojenček-štruca. Ko je bil izbran za papeža, so ga vprašali, 
kaj je občutil ob tem. »Kaj sem občutil? Močno prevzetost in 
skrb – pa tudi prav tak občutek sem imel kot dojenček, kajti 
papeško oblačilo, v katerega so me odeli, je bilo preozko in 
sem se počutil kot dojenček-štruca.« 

* Citat. Ko je novoizvoljeni papež nekaj dni po izvolitvi 
sprejel svojo družino, je vsem jemala vid in jih napravila 
negotove velikost mesta Rim, zapletene vatikanske zgradbe ter 
razkošje hodnikov in dvoran. Ko so skozi odprta vrata 
zagledali belo postavo, so se spoštljivo in skromno ustavili. 
Janez pa jih je opogumil in jim zaklical: »Ne bojte se, saj to 
sem jaz.« 

* Zdravo spanje. Novoposvečeni škof se je v privatni avdienci 
potožil, da zaradi odgovornosti na novem položaju ne more več 
spati. »Oh,« je v sočutnem tonu rekel papež, »tudi meni se je v 
prvih tednih mojega papeževanja dogajalo prav to. Toda potem 
sem nekoč v živih sanjah zagledal svojega angela varuha, ki mi 
je zabrusil: 'Ne delaj se tako pomembnega, Janez!' Od takrat 
zopet spim.«  

* Katastrofa. V mislih na svoje televizijske nastope se je 
papež Janez včasih postavil pred ogledalo in vprašal: »Zakaj 
me je Bog napravil tako grdega, saj je ja vedel, da naj bi postal 
papež! Ta moški bo katastrofa na televizijskem ekranu!« 

* Zaporedje. Papež Janez je obiskal v Rimu bolnišnico »Pri 
Svetem Duhu«, ki so jo vodile redovnice. Prednica je bila 
zaradi visokega obiska razburjena in se je predstavila: »Sveti 
oče, sem prednica Svetega Duha.« – »Zares imate srečo – jaz 
sem samo Kristusov namestnik,« je odvrnil papež. 
………………………………………………………………… 
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