
 

 
   

  december 2022, leto V (60) 

 
Pozdravljeni! 

V rokah imate ali pravkar prebirate na računalniku »jubilejno«,  že 

60. številko Besede. Hvaležen sem Primožu Prepeluhu, pastoralnemu 

asistentu iz avstrijske Koroške, ki me je pred petimi leti spodbudil, da sem 

začel izdajati ta listič. Z veseljem smo to leto prebirali šale, ki nam jih je 

neutrudno posredoval. Hvala vsem za vaše spodbude in tudi duhovnikom, 

da natisnete te vrstice, jih po želji prilagodite ter jih odnesete starejšim in 

bolnikom vsak prvi petek v mesecu. Obljubljam vam, da vas v prihodnjem 

letu čaka kar nekaj sprememb. Vesel bom tudi vaših predlogov. 

Tokrat vas bo v mesecu božičnega večera s svojim sestavkom 

nagovorila Janja Ahčin, zdravnica družinske medicine. Objavljen je bil v 

Božjem okolju pred kar nekaj leti. Del zapisa vam posredujem.  

»Bil je sveti večer. Njihova hiša je bila napolnjena z žalostjo. Pred 

nekaj meseci jim je umrla mama. Kakor vsako leto je oče začel nalagati 

kadilo v kadilnico. Kakor oster meč so prebodle njegovo srce hčerine 

besede: "Letos ne bomo nič kadili, ali nismo že dovolj hudega doživeli?" - 

Očetu je padla kadilnica iz rok. Na tleh je ležalo razsuto kadilo in razsuta 

je bila tudi hčerina vera. Oče je mirno rekel: "Tudi od Abrahama je Bog 

zahteval najtrše stvari, celo darovanje edinega sina. Kako nerazumljivo in 

nesprejemljivo! Kljub vsemu verujem, ne le zase, tudi zate."- Začel je 

zbrano moliti: "Gospod, podari moji hčeri luč vere, odpri ji srce in oči 

zate." - Hči je zajokala in prosila: "O, Bog, odpusti mi."« 

Ob koncu leta se iskreno zahvalim avtorjem besedil – Metki 

Klevišar, Katarini Urh, p. Janezu Šamperlu, Primožu Prepeluhu in Ivanu 

Moharju, lektorju, ki je veliko let popravljal besedilo različnih  tiskanih 

besedil. Pokopali smo ga 2. novembra letos. Vsem želim doživet Božič in 

blagoslovljeno Novo leto! 

                                        

                                                    vaš Miro Šlibar 

 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

DECEMBER 2022 

2. december: prvi petek  

4. december: sv. Barbara 

6. december: sv. Nikolaj (Miklavž) 

8. december: brezmadežno spočetje Device Marije 

13. december: sv. Lucija 

24. december: sveti večer, Adam in Eva 

25. december: božič, Gospodovo rojstvo 

26. december: sv. Štefan, diakon, prvi mučenec 

30. december: sveta družina 

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 bo radio Ognjišče v mesecu decembru prenašal iz 

župnijske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani ob 

19. uri.  

* Vsak dan je rožni venec na radiu Ognjišče na sporedu že ob 5. uri.  

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

bolnike. Tokrat bo 17. decembra 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 19. 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA  

Zaupani njegovi svetovni mreži molitve za leto 2022 

Apostolat molitve že 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, zlasti starejši in bolni, pridružite tej molitvi.  

Molitveni namen za mesec december 2022:  

ZA ZDRUŽENJA PROSTOVOLJCEV.  



 

Molimo, da bi združenja prostovoljcev in nepridobitne humanitarne 

organizacije našle primerne ljudi, ki bi se zavzemali za skupno dobro 

in iskali vedno nove poti do sodelovanja na mednarodni ravni. 

 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar 

Luči v najtemnejšem delu leta 

V temačnem zimskem času decembra začetek adventa prinese 

drugačno luč. Začenja se prav poseben čas v letu. Najdaljše in 

najtemnejše noči zaradi prazničnih lučk niso tako težke kot tiste v 

novembru. December nas vedno znova spomni, kako zelo človek 

potrebuje praznike, da je kos sami temi okrog sebe. Decembra se zdi, 

da se naše celo življenje spremeni v eno samo pričakovanje.  

Mnogi te dni izkoristijo za mrzlično nakupovanje, a to ni bistvo 

praznovanja. Praznik je, če drug drugemu posvetimo čas. Če smo 

pripravljeni pustiti kakšne nepomembne zunanjosti in več časa 

preživeti drug z drugim. Če si tako pokažemo, da smo drug drugemu 

naklonjeni. Če vse to prihaja iz srca, potem je to zares praznik. Samo 

takšen praznik nas bo umiril in obvaroval pred prazničnim stresom ter 

praznično praznino. 

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 

Božični angeli 

Božič je - / veselimo se ljudje! / Tudi med angeli je / veliko 

vznemirjenje - / Božič je! / Bog se je učlovečil / za nas, / zame in zate 

/ in za vse /.../  

Angeli // oznanjajo veliko veselje, / veselje za ves svet: / Danes se je v 

Davidovem mestu / rodil Zveličar, / Kristus Gospod. / Tega veselja 

nam nihče ne more vzeti. / Tega veselja nam nihče ne more odtujiti. / 

Tega nam nihče ne more zamegliti. / Na milijone lučk po izložbah, / 

ne veseljačenja, / ne zavajanja ... 

Nihče nam ne more vzeti / tihega veselja božične noči, / ki se v srcu 

rodi, / ko živega Boga v jaslicah časti / in nam odpira duhovne oči, / 

da vidijo vse tja / do večnosti. 



 

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

Profesor na izpitu spodbuja študenta medicine: »Odgovorite lahko 

popolnoma brez skrbi. Vaša zdravniška prisega molčečnosti se še ni 
začela!« 

Stari ata gre z vnukinjo Julijo po cesti. »Ampak, Julija, gospodu na 

drugi strani ne smeš kazati jezika,« jo pokara. – »Lahko, dedi, to je 
moj zdravnik. Njemu je to všeč!« 

Udeleženec novoletne zabave svojemu sosedu: »Kje delate?« – 

»Ukvarjam se z donosnim vrtanjem.« – »Nafta?« – »Ne, 
zobozdravnik!« 

»Ati, ali mi lahko posodiš avto?« – »Zanima me le, čemu imaš 

noge?« – »No, čisto enostavno: eno za zavirati, drugo pa za 

pospeševati.« 

»Nalezla sem se tvoje raztresenosti,« pripoveduje žena svojemu 

možu, ki je profesor. – »Kako to misliš?« zanima profesorja. – »Ko 

sem hotela danes kupiti kravato zate, sem namesto tega kupila klobuk 
zase!« 

»Moj sin je star šele šest mesecev in že hodi!« – »Pa kaj? Moj je star 
osemnajst let in že sedi!« 

Gost pomigne natakarju: »Natakar,« zajeclja, »malo pregloboko 

sem pogledal v kozarec. Bi mi lahko prinesli nekaj, kar bi me 

streznilo?« – »Seveda! Najbolje bo, da vam prinesem kar račun!« 

ŠOPEK JEDRC – Katarina Urh 

* Kadar pomagaš, ne smeš gledati zviška. Več dobiš kot daš … 

* Ko si žalosten, ni treba, da se smiliš samemu sebi … 

* Nehaj tarnati! Vzemi svoj križ na rame in dobil boš moč … 

* Srce, ki čuti, lahko olajša stisko. Ne oklevajte!   

* Po vsem vesolju iščemo drug drugega, pa smo vsi tukaj …   

* Bodimo ljudje! Zvezde naj bodo zgoraj, kjer so angeli … 
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