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Evangelij: Govorjenje razodeva človekovo notranjost Lk 6,39-45 

39
Tisti čas je Jezus povedal učencem 

tole priliko: »Mar more slepi voditi 
slepega? Ali ne bosta oba padla v 
jamo? 

40
Učenec ni nad učiteljem. 

Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor 
njegov učitelj. 

41
Kaj vendar gledaš 

iver v očesu svojega brata, bruna v 
svojem očesu pa ne opaziš? 

42
Kako 

moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, 
da vzamem iver, ki je v tvojem 
očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v 
svojem očesu? Hinavec, odstrani 
najprej bruno iz svojega očesa in 
potem boš videl, da lahko odstraniš 
tudi iver iz očesa svojega brata. 
43

Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab 
sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi 
rodilo dober sad. 

44
Vsako drevo 

namreč spoznamo po njegovem sadu.  
Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. 

45
Dober človek 

prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega 
húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.« 
 

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 

PEPELNICA 
Tako se človek izkusi kot prah: bilka na 

polju, kakor nam pravi Sveto pismo, prazen dih, 
človek bolečine in greha, človek razvejane 
nemoči, človek, ki vedno znova zaide v slepo 
ulico, človek, ki muči sebe in druge, pri katerem 
ne veš, ali izvira krivda iz bolečine ali bolečina 
iz krivde, človek, ki mu vedno znova grozi obup 
in katerega ves optimizem je samo tolažba za 
njegov neutolažljivi strah. Človek je prah. 

V pristnem krščanskem življenju doživi misel 
»človek je prah« pravo ponotranjenje. Za verujočega in ljubečega človeka je 
misel »prah si« spremenjena v rodovitno obsodbo. Dobila je skrivnostni in 
neznanski pomen. Nekdanjega smisla pa s tem ni izgubila; pretrpeti in 
izkusiti ga je treba v solzah, v spoznanju ničnosti in smrti, v pokori in 
umiranju, v strahu in stiski, v grenkobi notranje in bivanjske minljivosti. 

Toda prav to, prav ta bivanjski smisel človeka-prahu, je dobilo novo 
globino. Zaupljiva nagnjenost navzdol, sestop s Kristusom v prah zemlje – 
je postalo dviganje navzgor, vzpon čez vsa nebesa. 

Zveličanje v krščanstvu se ne zgodi z mesom in prahom, pa tudi ne brez 
mesa in prahu – ampak skozi meso in prah. To je lahko reči. Težko pa je 
prenesti. Vendar moramo to vsi pretrpeti. V dolgočasju vsakdana, v 
razočaranjih, ki jih doživljamo v vsem – na sebi, v bližnjem, v Cerkvi, v 
strahovih časa, v nesmislu našega dela, v krutosti svetovne zgodovine. 
Vedno znova bomo ponižani jokaje obležali v prahu svoje nemoči, vedno 
znova bomo spoznavali, da smo le prah; to ne bodo ostale le besede 
pepelničnega obreda, to bomo spoznavali v življenju in po življenju samem. 

              Karl Rahner 

 
MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČAJEV 
V ponedeljek ob 20. uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno 
srečanje k Brankotu Vrbek na Rimsko cesto. 



 
POSTNI ČAS: Z pepelnično sredo pričenjamo letošnji postni čas. Postni 
čas nas vabi, da odrinemo v svoji veri in duhovnosti bolj na globoko. Morda 
nekaj predlogov za letošnji postni čas: branje Svetega pisma ali kakšne 
druge literature z versko vsebino, odločitev za osebno, skupno ali družinsko 
molitev, odločitev za kakšno posebno dobro delo, odpoved kakšni razvadi 
ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med tednom, obisk Križevega pota, 
priprava na življenjsko spoved, sodelovanje in pomoč pri župnijski Karitas, 
obisk bolnih in ostarelih, sprava z osebo s katero smo v sporu, miloščina – 
dar za cerkev, župnijsko Karitas ali za kakšen drug dober namen. Vse to nas 
mora voditi k osebni veri v Jezusa Kristusa našega Odrešenika, s pomočjo 
katerega postajamo boljši ljudje. 
 
VEROUK NA PUSTNI TOREK: V torek zaradi pusta ni verouka. 
 
VEČER S SVETIM PISMOM: V sredo ob 19.30 uri, vabljeni na večer s 
Svetim pismom. 
 
NAŠI RAJNI: Umrl je Karl Bezgovšek iz Šmarja. Pogreb bo danes ob 15. 
uri. Umrla je Tonika Došler iz Bobovega. Pogrebna sveta maša in pogreb bo 
v torek ob 16. uri. Umrla je Terezija Fir iz Grajskega Loga. Pogrebna sveta 
maša in pogreb bo v četrtek ob 15. uri. Spomnimo se naših rajnih v molitvi. 
 
PEPELNICA: V sredo je pepelnica, strogi in zapovedan post. Lepo 
povabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri, ki bosta v kapeli. Med sveto mašo 
bo tudi obred pepeljenja, kot zunanje znamenje spokornosti. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Vsak postni petek, pol ure pred 
večerno sveto mašo, vabljeni k molitvi križevega pota v kapelo. 
 
KRIŽEV POT K SV. ROKU: Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k 
molitvi križevega pota med kapelami k sv. Roku. 
 
KONCERT SODOBNE KRŠČANSKE GLASBE V PODPORO 
OBNOVI ŽUPNIJSKE CERKVE: Skupina Lumen, ki jo sestavljajo 
Tomaž, Luka, Timen in Gašper pripravljajo koncert sodobne krščanske 
glasbe, z naslovom Zbudi se! Koncert bo v soboto, ob 19. uri v dvorani 
Kulturnega doma v Šmarju. Skupini Lumen se bo pridružil tudi Stična bend. 
Vstopnine ni, zbirali pa se bodo prostovoljni darovi za našo župnijsko 
cerkev. Res lepo povabljeni na ta lep in duhovno bogat večer. 
 
MUZEJ BAROKA VABI:  Danes, v nedeljo, 3. marca, popoldne ob 17h 
na koncert zborov Glasbene šole Rogaška Slatina in vokalne skupine 
Cantabile. Vstop prost. 
Vse ženske vabljene v četrtek, 7. marca, ob 18h, v muzej baroka na koncert 
Ženske ženskam, ki ga pripravlja Tjaša Cepuš z gosti. Vstopnice po 15 
evrov lahko kupite v muzeju baroka. 
 



ŽUPNIJSKO ROMANJE V TOSKANO: V času od četrtka 25. do sobote 
27. aprila 2019, bomo poromali v Toskano. Romarska pot nas bo vodila v 
Sieno k sv. Katarini Sienski, v San Gimignano – Pisa in Firence. 
  
ČIŠČENJE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu marcu čistijo cerkev sv. Roka, veroučne prostore in kapelo 
verniki iz Predela in Senovice. 
 

8. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
4.3.2019 

sv. Kazimir 
Poljski 

8.00 za † Antona Jager      

Torek 
5.3.2019 

sv. Hadrijan 
mučenec 

8.00 za † Ano Vrenko 

Sreda 
6.3.2019 

PEPELNICA 
sv. Koleta 
redovnica 
strogi post 

9.00 
 

18.00 
 

za † Rudolfa Zidar 
za † Minko Pisanec 
za † Janeza Rojs (obl) 
za † Terezijo in Jurija Ocvirk, 
Terezijo in Antona Podgoršek, 
Anžeta Podgoršek 

Četrtek 
7.3.2019 

sv. Perpetua 
in Felicita 

18.00 za † Tončeka Pilko (obl) 
za † Štefko Kocman 

Petek 
8.3.2019 

sv. Janez od 
Boga 

redovnik 

17.30 
18.00 

križev pot   
za † Franca in Marjanco Potočnik 
za † Tončko Ljubej 

Sobota 
9.3.2019 

sv. Frančiška 
Rimska 

redovnica 

18.00 za † Karla Pogelšek, Alojzijo in 
Karla Novak 
za † Jožefa Jesenko 

Nedelja 
10.3.2019 

1. POSTNA 
NEDELJA 

sv. 40. 
mučencev iz 

Armenije 
mučenci 

7.00 
kulturni 

dom 
9.00 

sv. Rok 
 

 
 
 

10.30 
kulturni 

dom 
 

 
 

15.00 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
 
za † Stankota Nunčič 
za † Jožeta Kokolj, Mihaela in 
Angelo Zupan, Ivana Tacer 
za † Urško, Martina, Leopolda in 
Zinko Jecl 
za † Jakoba in Marijo Orač (obl) 
za † Tilčko Majcen in Vojka Ipavec 
v zahvalo 
za † Vinkota Drofenik, Slavico in 
Milana Rebernik, Faniko Žumer, 
Edija Lorger 
za † Ivana Boštjančič 
Križev pot 

www.zupnija.smarje.com: izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.zupnija.smarje.com/

