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                                                                   16. februar 2020   

           

 

NEDELJA 6. MED LETOM                                

16.02.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Jakoba Pohole, obl.         

10.00   za +Alojzijo in Ferdinanda Novak, obl.    

Ponedeljek Silvin                    

17.02.               18.00   za rajne Jakačeve  

Torek Frančišek Regis                             

18.02.        7.00     za +Marico in Danija Dolar ter Marijo Jelen  

??.00   pogreb in pogrebna maša za +Marico Videnšek  

Sreda Konrad                                         

19.02.                                7.00     za +Jožefo Kresnik                    

Četrtek Jacinta in Frančišek Marto                                                

20.02.        8.00     na Pernovem  za +Pavlo in Janeza Siter      

                                           ter Nado Klanjšek, obl.  

Petek Peter Damiani                                             

21.02.  18.00   za +Romana in Jožico Vipavc, obl.                    

Sobota Sedež apostola Petra                   

22.02.         7.00     za +Antona Dušak, obl.                      

NEDELJA 7. MED LETOM                                

23.02.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Justino in Jožeta Veber, obl.  

                                                           ter Janeza Pohole 

10.00   za +Viktorja Potočnik  
 



                   
               6. NEDELJA MED LETOM       

                                            

                                                                 
                                                                                 

                                                                                  

                                                                                   

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
Mt 5,17–37 

TRDE ZAHTEVE 

 

Današnji evangelijski odlomek, vzet iz Jezusovega govora na gori, vsebuje na videz trde in težke zahteve. 

Človek se vpraša, ali jih je sploh mogoče izpolniti. V zvezi z njimi mi je nekdo rekel: »Jaz bi moral že zdavnaj 

goreti v peklu, ker sem že stokrat komu rekel, da je nor.« Za koga smo slišali, da si je izdrl oko ali odsekal 

roko? Koga smo videli oditi od oltarja, da bi se spravil s sprtim bratom? Ali res ne smemo pogledati lepe in 

urejene ženske? Ali naj obsodimo vse, ki so doživeli zakonski brodolom, pa skušajo – kakorkoli že – splavati 

na suho? 

Jezus ve, da so v človeku poleg dobrih tudi slaba nagnjenja. Ve, da jih ne moremo zlahka in na hitro 

izkoreniniti. Želi pa, da bi jih z vztrajnim prizadevanjem preraščali in prepojili z nadnaravnim gledanjem. 

Njegove besede nas  k takšnemu gledanju in preraščanju usmerjajo. Opozarjajo nas, da se ne smemo nikoli 

zadovoljiti z doseženo pravičnostjo, kot so to delali samozavestni pismouki in farizeji, temveč moramo vedno 

znova preverjati njeno pristnost. 

Vsakomur se zgodi, da izreče neprimerno besedo. Zaradi nje same še ne bo pahnjen v pekel. Če pa bo s svojim 

govorjenjem uničeval ljubezen in podpihoval sovraštvo, mu kazen ne uide. Če si s kom sprt, ti ni treba teči od 

oltarja. Če pa že pred oltar prideš, si dolžan pred njim razmišljati, kaj ti je storiti, da se bo spor končal. Vsaka 

lepota, tudi ženska, je odsev Božje lepote. Zato jo smemo gledati. Toda ne poželjivo, temveč zrelo in 

spoštljivo. Pri ločitvah zakona je krivda navadno porazdeljena med dva ali celo med tri, deleži te krivde pa so 

različni. Zato tudi evangelijska obsodba prešuštva ne more veljati za vse enako. Smemo jo razlagati kot 

opomin, da je urejen zakon vrednota, za katero moramo storiti vse, kar je mogoče, da jo ohranimo, in ki je ni 

mogoče zavreči brez hudih posledic. Resnico je treba tako spoštovati, da je ne bo treba nikoli potrjevati s 

prisego. 
Po: Beseda da Besedo 

 

 

 

 

 

Tisti čas je Jezus  
rekel svojim učencem:  

»Ne mislite, da sem prišel 
razvezat postavo ali preroke;  
ne razvezat, temveč dopolnit  

sem jih prišel.  
Resnično, povem vam:  

Dokler ne preideta  
nebo in zemlja,  

ne bo prešla niti ena črka  
ali ena črtica postave,  

preden se vse ne zgodí.  
Kdor bo torej kŕšil  

eno od teh, pa čeprav  
najmanjših zapovedi,  
in bo tako ljudi učil,  

bo najmanjši  
v nebeškem kraljestvu.  

Kdor pa jih bo izpolnjeval  
in učil, bo velik  

v nebeškem kraljestvu.  
 

(Mt 5,17–19) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V noči od nedelje na ponedeljek (9. in 10. 2.) je veter razkril del strehe na 

župnišču, nad garažo in na kozolcu. Včeraj so trije požrtvovalni prostovoljci vse to 

popravili in prekrili, za kar se jim v imenu faranov najlepše zahvaljujem.   

 

* Dekanijska karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 2. marca, ob 19.30 na 24. 

tradicionalni dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. slovenskega tabora 

v Žalcu.   

Na koncertu bodo nastopili: KLAPA SKALA, EROSI, POLKAHOLIKI, ANS. VIHAR, 

OKROGLI MUZIKANTI, ADI SMOLAR, SOULUTION, CINCA MARINCA, PRAVI 

FANTJE, SLOVENSKI PJEBI, MAJDA IN MARJAN PETAN IN ANS. DOLINŠEK.  

Vstopnice se dobijo v zakristiji, župnišču, na TIC-u Žalec in eno uro pred koncertom.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


