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NEDELJA

8. MED LETOM – SV. KUNIGUNDA

03.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Julijano Reher, obl.
11.00 na Gori za rajne starše Podvršnik in sorodnike

Ponedeljek

Kazimir

04.03.

18.00 za rajne Dušakove

Torek

Hadrijan – pust

05.03.

18.00 za rajne Marčakove in Centrihove

Sreda

Pepelnica – začetek postnega časa - pri maši
pepeljenje

06.03.

18.00 za +Danijela in Ivana Kugler, obl.

Četrtek

Perpetua in Felicita

07.03.

8.00

Petek

- po maši križev pot

08.03

18.00 za +Rudija Gerčer, obl.

Sobota

Frančiška Rimska

09.03.

7.00

NEDELJA

1. POSTNA

10.03.

7.00
8.30

na Pernovem za +Pavlo in Vankota Siter, obl.

za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin
za farane
na Pernovem

za +Stanka in Jožeta Verdel
ter Jožeta Veber, obl.
10.00 za +Alojza Pogladič in starše Florjanc

8. NEDLJA MED LETOM

»Ni dobrega drevesa,
ki bi rodilo slab sad,
in spet ne slabega drevesa,
ki bi rodilo dober sad.
Vsako drevo
namreč spoznamo
po njegovem sadu.
Smokev ne obiramo s trnja
in grozdja
ne trgamo z robidovja.
Dober človek prinaša
iz dobrega zaklada
svojega srca dobro,
hudoben pa
iz hudobnega húdo;
iz preobilja srca govorijo
namreč njegova usta.«
(Lk 6,43–45)

Lk 6,39–45

DREVO SPOZNAMO PO SADU
Jezus človeka primerja z drevesom. Sad nezmotljivo razodeva vrsto, sorto in kakovost drevesa. Nekaj
podobnega je s človekom: njegove besede so izraz in sad njegove notranjosti, njegovega srca. Besede so
tolmač in ogledalo duše.
Razlika med drevesi in človekom je med drugim v tem, da drevo ne more varati z videzom. Človek pa
lahko svojo notranjost zakrinka in skrije za lažnive besede. Za zlato besedo se često skriva železno srce,
pravi pregovor.
Človek z besedo sebe ne le razodeva, ampak po njej sebe tudi daje. Seveda to velja za dobro besedo. Z
njo razdaja svojo dobrohotnost, ljubezen, postrežljivost in pomoč. »Večkrat človek ne potrebuje druge
postrežbe kakor dobro besedo,« piše prof. Anton Trstenjak v svoji knjig Skozi prizmo besede, in
nadaljuje: »Dobra beseda je najboljša postrežba, ki jo moremo dati gostu. Vselej mu dobro de, če jo dobi.
Dobra beseda gosta spremlja še na poti domov. Morda celo več dni in tednov od nje živi.« Slovenski
pregovor pa to samo potrjuje: Beseda, ki pride od srca, ogreje tri zime.
Drevo se spozna po sadu. Še bolj kot besede pa so sadovi naše notranjosti naša dejanja. Dejanja so kot
sadovi, besede so le kot listje na našem drevesu.
Če Jezus pravi, da dobro drevo rodi dober sad, da smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z
robidovja, najbrž hoče reči, da naša dejanja kažejo na nekaj globljega v nas. Razodevajo našo osnovno
življenjsko usmerjenost., temeljno odločitev in stališče, korenino, ki daje kakovost in vrednost vsem
dejanjem. Ta notranja drža je nadvse pomembna, saj gre za to, čemu sem se zapisal, za katero glavno
vrednoto ali nevrednoto sem se opredelil: za dobro ali zlo, za ljubezen ali sovraštvo in sebičnost, za Boga
ali proti Bogu. Gre za to, česa je »polno srce«, kakšna je »zakladnica srca«, dobra ali pokvarjena.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1989

3. marec
SV. KUNIGUNDA, zavetnica naše cerkve na Gori
Rodila se je okoli leta 980 v luksemburški grofovski družini, kjer je bilo veliko
otrok. Starši so jo dali v samostansko šolo. Okoli leta 1000 se je poročila z
bavarskim vojvodom Henrikom, ki je leta 1002 postal nemški kralj, Kunigunda pa
kot njegova žena nemška kraljica. 14. februarja 1014 ju je papež Benedikt VIII.
kronal za cesarja in cesarico. Izobražena Kunigunda je bila modra svetovalka
svojemu možu pri vladarskih poslih pa tudi skrbna spremljevalka in vodnica na poti
k svetosti. Z vsem srcem je podpirala njegova prizadevanja v korist Cerkve:
ustanavljanje samostanov, graditev cerkva, podporo duhovnikom. Njun zakon je bil
brez otrok. Je pa cesarica Kunigunda na svojega moža vplivala tudi tako, da je
vladal socialno in bolj pravično. Sama je poznala, v kako težkih razmerah živijo
mnogi, saj je večkrat zahajala v bolnišnice in sirotišnice. V cerkvene zadeve pa se je
vtikala le toliko, da je zahtevala, da so za škofe in opate vedno nastavljali samo
vredne ljudi. Po smrti moža je stopila v samostan kot preprosta redovnica. Tam je
svoje zemeljsko življenje sklenila 3. marca leta 1033.

*

DOM SV. JOŽEFA, CELJE

Tečaj za župnike, ključarje in člane gospodarskih svetov
Ob izteku leta evropske kulturne dediščine (2018) smo se odločili ponuditi čisto
praktično usmerjeno srečanje za vse, ki se kot župniki, ključarji,
cerkovniki ali kako drugače soudeleženi srečujete z obnovo in vzdrževanjem cerkva.
Razmišljali bomo o sporočilu arhitekture in umetnosti za današnji trenutek,
o našem odnosu do vsega tega, hkrati pa se bomo seznanili tudi s čisto praktičnimi
primeri.
Tečaj bo v soboto, 9. marca, ob 9.30-13.00.
Sodelujejo: Silvester Gaberšček, Aleš Plevčak, Matija Plevnik, Andrej Grobelnik,
Jože Planinšek CM.
Prosimo za prijave do 7. marca na 059-073-800 in info@jozef.si

