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Govorjenje razodeva človekovo notranjost
isti čas je Jezus povedal
učencem tole priliko:
»Mar more voditi slep
slepega? Ali ne bosta
oba padla v jamo?
Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak,
ki bo izučen bo kakor njegov učitelj.
Kaj vendar gledaš iver v očesu
svojega brata, bruna v svojem očesu
pa ne opaziš? Kako moreš reči
svojemu bratu: »Pusti, brat, da
vzamem iver, ki je v tvoje, 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. (Lk6 39-42)
Gospod, naj vedno s svojim življenjem
pričujemo, da smo kristjani – da bodo tudi
za nas lahko veljale te Jezusove besede:
»Iz tega, česar je polno srce, naj govorijo
usta.«
(Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto)

Gospod, naj naša usta vselej govorijo resnico..

DREVO SPOZNAMO PO SADU
ezus 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.
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(Po: TV Slovenija – Ozare, 1989)

PRAVA BESEDA
an, ki se začenja, potrebuje besedo pozdrava, zahvale. Besede
soglasja in zavračanja zla, predvsem pa premišljene besede. Živimo
in mislimo, se odločamo in molimo, kaznujemo in ljubimo – v
besedah in z besedami. Besede lahko povezujejo, pomagajo in ozdravljajo.
Lahko ločujejo, ranijo in ubijajo. Lahko učijo in opominjajo, lažejo in
zapeljujejo. Ko sem izrekel besedo, nimam več moči nad njo. Živi svoje
življenje, ni je mogoče več ujeti. Gospod, daj mi besede življenja, da mi danes
zvečer ne bo treba obžalovati nobene besede, ki sem jih ta dan izrekel.
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(Po: Zakladnica molitve, Paul Roth)

SVETA MAŠA: ZAKRAMENT SLUŽENJA IN LJUBEZNI (10. del)
retji del sv. maše (po uvodu in besednem bogoslužju) je evharistični
del. Evharistija po grško pomeni zahvala, kot ime za zakrament pa
označuje skrivnost zadnje večerje. Evangelisti pripovedujejo o
dogodkih pri zadnji večerji na različne načine, a izluščimo lahko dvoje:
1. Skupni obed, pri katerem je Jezus dal učencem kruh in vino kot svoje Telo
in Kri in jim naročil, naj to delajo v Njegov spomin. O tem poroča tudi apostol
Pavel.
2. Umivanje nog in postavitev največje zapovedi ljubezni, o čemer poroča
Janez. Tako smo poučeni, da je evharistija najvišji izraz Jezusove ljubezni. Je
darovanje in služenje. Gre za otipljivo Jezusovo navzočnost v materialnem
kruhu in vinu in za Jezusovo navzočnost v delih ljubezni do bližnjega.
Zakrament pomeni “znamenje”. Kot je razpoznavno znamenje evharistije
kruh in vino, tako je tudi ljubezen razpoznavno znamenje, “po katerem bodo
vsi spoznali, da smo Jezusovi učenci”. Evharistija kot kruh in vino in ljubezen
do bližnjega sta neločljivo povezana. Jezus se je namreč podaril v ljubezni in
to še vedno počne pod podobo kruha in vina pri sv. maši; iz ljubezni do nas
prihaja med nas. Logična posledica tega Njegovega dejanja bi morala biti naša
ljubezen do bližnjega. Evharistija torej ni le udeležba, ko smo povabljeni na
gostijo in prejmemo duhovno hrano in pomoč za življenje, ampak tudi
poslanstvo ljubezni. “To delajte v moj spomin” ni mišljeno samo bogoslužno
lomljenje kruha, ampak tudi ljubiti bližnjega v konkretnih dejanjih.
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(Del se nadaljuje v prihodnjem Petrovškem listu)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Evropsko prvenstvo duhovnikov v malem nogometu v Črni gori

¸
Slovenska ekipa je na 13. evropskem prvenstvu v malem nogometu v Črni Gori,
na katerem je sodelovalo 17 držav osvojila 9. mesto. Duhovnikov, ki so sodelovali
na prvenstvu je bilo 260. Prvenstva pa so se udeležili tudi trije škofje, dva iz Črne
Gore in eden iz Kosova. Za vse sodelujoče je bila to lepa priložnost za druženje,
igranje in molitev.

Dobrodelni koncert »Z roko v roki«
Dekanijska Karitas Petrovče organizira 23. dobrodelni
koncert »Z roko v roki«, ki bo v ponedeljek 4. marca ob
19.30 uri v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. Cena
vstopnice je 12 evro. Del sredstev, ki jih bomo zbrali na
koncertu bomo namenili Žanu Kotniku, ki je ostal brez
staršev, v začetku januarja pa mu je do tal pogorela hiša.
Ostalo pa je namenjeno za družine v stiski. Lepo
vabljeni!
 V torek, 5. marca je v smučarskem centru Cerkno smučarski dan slovenskih
duhovnikov.
 V petek, 8. marca ob 17.30 uri bo v Dominikovi kapeli križev pot. H
križevem potu ste lepo vabljeni odrasli, člani ŽPS-a in otroci.
3. 3.
NEDELJA

8. nedelja med letom

8h

+ RANDLNOVI
ZA FARANE
+ DANICA GAJŠEK

Kunigunda, kraljica

10h

4. 23
PONEDELJEK
5. 3.
TOREK
6. 3.
SREDA
7. 3.
ČETRTEK

Kazimir, poljski kraljevič

7.30h + PERPETUA

Hadrijan (Jadran), mučenec

7h

PT. M. B. ZA ZDRAVJE

++Pepelnica
Fridolin, opat

18h

+ ANICA IN STANKO
MULEJ

Perpetua in Felicita, mučenki

7.30h + MARIJA KARLIN

8. 3.
PETEK

+ Janez od Boga, redovni
ustanovitelj

17.30h Križev pot
18h + FERDO BOLATIČ,
OSMINA

Frančiška Rimska, redovnica

18h + CENCELNJEVI

9. 3.
SOBOTA
10. 3.
NEDELJA

1. postna nedelja
40. mučencev iz Armenije
Makarij Jeruzalemski, škof

8h + PAVLA ARZENŠEK, OBL.
ZA FARANE
10h + ANGELA IN MIHAEL
TOILIČ
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