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Drage bralke in bralci Besede!  

Hvaležen sem, da se na ta način srečujemo že dve leti. Meni je 
zelo hitro minilo. Kaj pa vam? Vesel sem, če pride do vas ta zloženka, 
pa tudi vaših odgovorov. Drugo leto izhajanja naj bo priložnost, da se 
zahvalim duhovnikom in drugim, ki vam omogočijo, da dobite listič. 
Vesel bom sodelovanja tudi v prihodnjem letu. Nekatere redne 
vsebine bodo zamenjale druge. Naj ostane še skrivnost, ki vam bo 
razodeta pred novim letom s prvo januarsko številko. Vesel bom vaših 
predlogov.  

Nekateri ste slišali za misijonarja Toma Uzhunnalila, ki so ga 
pustili na svobodo po 557 dneh ujetništva v Jemnu. Z njim sem se 
srečal pri molitvi in sveti maši na Ježici. Poslušal sem pretresljivo 
pričevanje in prebral njegovo knjigo Preživel po čudežu, ki jo je 
posvetil štirim sestram Misijonarkam ljubezni in drugim 12 osebam, 
ki so jih teroristi ubili v Jemnu 4. marca 2016. Nagovorile so me 
njegove besede, strnjene v tri točke: 1. MOLITEV je največje orožje; 
2. ODPUŠČANJE je milostni dar Boga; 3. Vsak ima v življenju svoje 
POSLANSTVO.  

Ob sklepu leta nam še kako prav pride to troje. Morda si bova 
zapomnila omenjeno po začetnih črkah MOP. Za uresničenje tega 
trojnega ni potrebno, da si misijonar, tudi ne v kaki cerkveni službi. 
Preprosto si to, kar si. Tudi starejši, invalid, bolnik, ali pa še poln 
življenjske moči in si blizu ljudem, ki trpijo.  

V tem duhu naj izzveni tudi BOŽIČNO VOŠČILO. Novoroje-
nega razveseljujmo z molitvijo, odpuščanjem in sprejemanjem vsa-
kršnega poslanstva. V tem duhu preživite tudi novoletne praznike in 
vse novo leto v Božjem in Marijinem spremstvu! 

Vaš Miro Šlibar 



 

 

DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE AKCIJE 
 

Ena od osrednjih tem berila, ki ga pri maši poslušamo en dan pred 
božičem, je priprava. Smo v času priprave na  božič – adventnem 
času, na katerega se pripravljamo. Ne samo v tej zvezi je priprava 
nekaj pomembnega.  

Dobra priprava je pomembna v slehernem poklicu. Nasploh je 
priprava kot pravimo pol uspeha. Tudi v športu gremo dobro 
pripravljeni v tekme. Priprava je torej ena od osnovnih sestavin našega 
življenja. Tako se tudi kristjani pripravimo na Jezusovo rojstvo. Čas 
božiča je lahko tudi čas, ko se nekaj dni oddahnemo od poklicne in 
siceršnje vsakdanje naglice in smo bolj prizemljeni. 

Brez dobre priprave se velikokrat najdemo v položaju, ki ga ne 
obvladamo, vseskozi imamo občitek, da vsega tega, kar je pred nami, 
ne zmoremo. Čas pred božičem je potemtakem tudi lahko čas, ko 
ljudje hitijo po nakupovalnih središčih, ko skušajo v zadnjem trenutku 
še vse tisto opraviti, česar prej niso zmogli, ko v posameznikih in v 
družinah vlada prej nemir kot mir.  

Velikokrat je na nas samih, za kateri način oblikovanja časa pred 
božičem – adventnega časa se odločimo. 

Simon Trießnig 

LITURGI ČNI KOLEDAR  
 
DECEMBER 2019 
1. december: 1. adventna nedelja 
6. december: sv. Nikolaj, prvi petek 
8. december: Brezmadežno spočetje Device Marije 
24. december: sveti večer 
25. december: BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 
26. december: sv. Štefan 
28. december: nedolžni otroci 
29. december: sv. Družina  



 

 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA O ČETA 2019  
Združeni z Jezusovim poslanstvom 
 

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 december 2019 
Splošni: PRIHODNOST NAJMLAJŠIH 
Da bi vsaka država z ustreznimi ukrepi odločno postavila na prvo 
mesto prihodnost najmlajših, zlasti tistih, ki trpijo. 
 
PRIPOROČAMO  

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v decembru iz župnijske cerkve 
Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za 
bolnike. Tokrat bo 21. decembra ob 21. uri. 
* Prilagam internetni naslov radia Ognjišče za poslušanje prek spleta: 
"http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 
 

PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE PRATIKE 

* Če v decembru bliska, grmi, 
za drugo leto vetrove budi. 
* Če je na Barbaro (4. december) mraz,  
bo trajal ves zimski čas. 
* Zelen božič (25. december) – 
bela velika noč. 
* Na božič vetrovno, 
ob letu bo sadja polno. 
* Če Štefana (26. december) burja prinese, 
vinogradniku pridelek odnese. 
* Tepežni dan (28. december) oblačen, 
k letu ne boš kruha lačen. 



 

 

BOG IMA SMISEL ZA HUMOR (Založba Emanuel, 2011)  

* Realizem. Dva moška se pogovarjata: »Moja tašča je angel!« – 
»Ti imaš pa srečo, moja je še živa.« 

* Trening. Po krstu nekega dojenčka duhovnik pohvali mamo: 
»Čestitam! Prvič, odkar krščujem, se je zgodilo, da otrok ni niti 
jokal niti kričal.« – »Seveda, saj smo doma že ves teden trenirali.« – 
»Kako pa?« vpraša začudeno duhovnik. – »S kanglico za 
zalivanje!« 

* Usluga. »Janezek, pojdi po metlo, ki je na drugi strani dvorišča,« 
reče mama sinku nekega zimskega večera. »Mami, noč je. Mene je 
strah iti čisto sam čez dvorišče …« – »Ne boj se, Janezek. Dobro 
veš, da je Jezus povsod in nas varuje. Ne boš sam!« – »Mar res? 
Povsod da je? Tudi na drugi strani dvorišča?« – Seveda, srček!« – 
Janezek odpre dvoriščna vrata in zakliče: »Jezus, ko si ravno na 
drugi stran dvorišča, te prosim, da mi prineseš metlo!« 

* Večerna molitev. V neki družini zvečer pri molitvi »pogledajo v 
srčke« in se Bogu (pa tudi drug drugemu) opravičijo za napake 
tistega dne. Neki večer se petletni Robert ni mogel spomniti prav 
nobenega greha, ki bi ga tisti dan naredil. Zato so se mu po kratki 
tišini zasvetile očke in ves srečen je izjavil: »O, pa sem naredil en 
greh. Sladki greh!« (Tisti dan so pri kosilu jedli sladoled s 
čokoladnim prelivom!). (resnična) 

* Verske skrivnosti. Pogovor med dvema katehistinjama: »Mi smo 
danes s prvošolčki delali jaslice,« pove prva. »Tako zgodaj, saj 
manjkata še dva tedna do božiča,« odvrne druga. »Nič hudega, 
Jezuščka smo skrili pod mah.« Tretja sestra se vmeša in pravi: »To 
je pa odlična kateheza, ki združuje skrivnosti učlovečenja, smrti 
in… večnega življenja.« (resnična)  
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