
 

 
 

december 2021, leto IV (48) 
 
Pozdravljeni  

v zadnjem letošnjem mesecu, v novem cerkvenem letu, ki smo ga 

začeli s 1. adventno nedeljo; ta mesec ne bomo pozabili na sv. Miklavža 

(6. dec.), praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije (8. dec.) in 

seveda Božič, Gospodovo rojstvo (25. dec.).  

V začetku prejšnjega meseca novembra sem se v Celju udeležil 

duhovnih vaj za duhovnike. Med nami je bil nadškof Martin Kmetec iz 

Turčije. Šestnajst duhovnikov nas je v treh dneh poglabljalo veselje nad 

ljubeznivim darovanjem in služenjem.  

Na stopnišču v kapelo me je vsakič nagovoril leseni kip Marije. 

Videl sem jo kot »popolnoma izpraznjeno«, kot »lupino«. Ob tej Marijini 

podobi se mi je prepletala misel, ki sem jo ob koncu duhovnih vaj povedal 

navzočim in jo zapišem tudi za vas. Marija me je spodbujala k 

»izpraznjenju«. Z drugo besedo, k ponižnosti. Po angelu je sprejela Božje 

povabilo in rodila Odrešenika Jezusa Kristusa. V mesecu decembru, zlasti 

ob božiču, bo veliko priložnosti za razmišljanje o tej veliki skrivnosti, da 

je Bog postal človek in s tem sprejel nase vse trpljenje, da bi nam bil zgled 

in pomoč.  

Predlagam konkretno nalogo, ki bo od vas zahtevala nekaj 

»izpraznjenosti«. To je povabilo, da bi vsaj enkrat na dan zmolili Angel 

Gospodov. Takole molite: Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela 

je od Svetega Duha. Zdrava, Marija ... Glej dekla sem Gospodova, – zgodi 

se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija ... In Beseda je meso postala – in 

med nami prebivala. Zdrava Marija ... Prosi za nas, sveta Božja 

Porodnica, – da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo. Nebeški 

Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in 

podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji 

k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

Blagoslovljen božič in Marijino varstvo v novem letu!  

Miro Šlibar 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

DECEMBER 2021 

  3. december: sv. Frančišek Ksaver. Prvi petek 
  6. december: sv. Miklavž 

  8. december: brezmadežno spočetje Device Marije 

24. december: sveti večer 
25. december: božič - Gospodovo rojstvo 

26. december: sveta Družina, sv. Štefan, 

31. december: sv. Silvester 

 

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, posebno 

starejši in bolni, pridružite tej molitvi.  

Molitveni namen za evangelizacijo za mesec december 2021 je:  

KATEHETI. Molimo za katehete, ki so poklicani, da oznanjajo Božjo 

besedo, naj pričujejo zanjo v moči Svetega Duha s pogumom in 

ustvarjalnostjo. 

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 decembru župnijske cerkve 

Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani ob 19h. 

* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.  

* Lurški romarji, častilci Marije, prijatelji bolnikov in drugi, se vsako 

tretjo soboto v mesecu zberemo ob 14h v cerkvi na Dobrovi. Vabljeni!  

* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za bolnike. 

Tokrat bo 18. decembra ob 21. uri "v živo".  

* 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. 



 

BESEDE UPANJA PATRA PIJA 

Misli iz knjige Besede upanja patra Pija (Družina, 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: Smrt (str. 71). 

Dete Jezus. »In rodila je Sina, prvorojenca, ga povila in položila v 

jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora« (Lk 2,7).  

Spodbuda p. Pija: »Ali ne bi bili tudi vi raje v temnem hlevčku, v 

katerem odmeva jok dojenčka, kot da bi bili vsi iz sebe od veselja s pastirji 

ob prelepi nebeški melodiji in lepoti tega osupljivega sijaja? Da ... Nikjer 

drugje niste tako blizu Deteta Jezusa, kot takrat, ko drgetate od mraza v 

betlehemskem hlevčku … Z Marijo ste na Kalvariji, kjer vidite samo smrt, 

žeblje, trne, nemoč, izjemno temo, izročanje in zapuščenost. Zato vam 

polagam na srce: ljubite jasli betlehemskega Deteta. Ljubite Kalvarijo 

križanega Boga sredi teme. Ostanite mu blizu in vedite, da je Jezus sredi 

vašega srca, bolj kot bi lahko verjeli ali si predstavljali. Naj bo nebeško 

Dete vedno v središču vašega srca. Naj ga ohranja, razsvetljuje, navdihuje 

in spreminja v večno ljubezen.« 

Dete Jezus, prebivaj v mojem srcu; ohranjaj me blizu sebe v svojem 

trpljenju, da bom lahko sprejel svoje tegobe in drugim pomagal prenašati 

njihove. Amen.  

 

LETO SVETEGA JOŽEFA  

Molitev k sv. Jožefu 

O Bog, ki si v neizrekljivi previdnosti sv. Jožefa milostno izvolil za ženina 

svoje presvete Matere, daj nam, te prosimo, da bomo njega, ki ga za 

varuha častimo na zemlji, imeli za priprošnjika v nebesih. Sveti Jožef, 

pomagaj mi postati tako iskren in čist, da bo prijateljsko oko brez strahu 

in skrbi gledalo v moje srce, kakor sta Jezus in Marija gledala v tvoje. 

Izprosi mi milost svete preprostosti in ljubezni, da se bom tebe ter Marije 

in Jezusa oklepal predvsem z ljubeznijo, kot si ti ljubil Jezusa in Marijo. 

Pomagaj mi, da ti postanem podoben v čistosti, preprostosti in ponižnosti. 

Amen. 

sv. John Henry Newman 



 

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

Policaj ustavi tovornjak in pravi šoferju: »Na žalost vas moram 

kaznovati, ker izgubljate tovor!« Voznik tovornjaka odgovori: »Ni vam 

treba pisati kazni. Kaj ne vidite, da vozim tovornjak za posipavanje soli?« 

Glasbeni učitelj očetu ene izmed svojih učenk: »Zdaj pa povejte – se vam 

je izplačalo, da ste svojo hčer vpisali v glasbeno šolo?« – »Seveda. 

Sosedovo hišo smo lahko kupili za polovico nižjo ceno!« 

Eskim stoji pred sodiščem v New Yorku. »Dobro pomislite,« pravi 

sodnik, »morate dokazati, kje ste bili v usodni noči.« – »To bo težko, 

gospod sodnik,« godrnja Eskim, »pri nas traja noč od novembra do 

februarja.« 

Na cesti sreča učitelj Petra: »Ko se sreča učitelja, se sname svojo 

čepico!« – »Gospod učitelj, jaz nimam svoje čepice!« – »Pač, imaš jo na 

glavi!« – »Že, ampak ta je od mojega brata!« 

Neža obišče svojo prijateljico Majo in sliši, kako se njena mala sestrica 

neznansko dere. »Zakaj se pa tako zelo dere?« zanima Nežo. – »Pravkar ji 

rastejo zobje,« pojasni Maja. – »Ali jih noče imeti?« 

»Že veste, kaj boste peli pod božičnim drevescem?« vpraša Julijana 

prijatelja. – »Ne pod drevesom, ampak zraven. Mi vedno pojemo zraven 

drevesa!« 

Franci obišče svojega strica ob njegovem 90. rojstnem dnevu in ga 

vpraša: »S čim si se ukvarjal, da si dosegel tako visoko starost?« Stric 

smeje pravi: »Ko se je tvoja teta želela prepirati z mano, sem vzel klobuk 

in se odpravil na sprehod. Tako sem kar velik del svojega življenja 

preživel na svežem zraku.« 

Mali Franček je na svoj list z željami za božička napisal prav posebno 

željo za pred kratkim umrlo babico: »Dragi angel! Prosim te, v nebesih daj 

babici za igrat kaj lahkega. Igranje na pozavno bi bilo zanjo pretežko, ker 

je imela astmo!« 

»Oh, babi,« se veseli Sabina, »boben, ki sem ga dobila od tebe, je bilo 

najlepše božično darilo. Mami mi da vedno pet evrov, ko želim igrati 

nanj!« 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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