
 

 
 

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) 
 

 

GOVORICA TE IZDAJA 

 

   Dva odlomka Božje besede, ki se bereta na 8. 
navadno nedeljo, imata skoraj enak naslov oz. 
vsebino. Prvo berilo iz Sirahove knjige in pa od-
lomek iz Lukovega evangelija. In najbrž poznate 
slovenski pregovor, ki pravi: »Česar polno je srce, 
to usta rada govore.« Po govorjenju je mogoče 
prepoznati notranjost človeka, njegovo srčno kul-
turo. Tu lahko uporabimo Jezusove besede iz 
evangelija: »Vsako drevo se spozna po sadu«, 
kajti besede so sad mišljenja, sad človekovega 
gledanja na svet. Kdor gleda na svet razsvetljen z 
Božjo lučjo, bo njegovo govorjenje svetlo, spoštlji-
vo, spodbujajoče; kdor pa ima svoje oči usmerje-
ne le v zemeljske reči, tudi v svojem govorjenju 
ne bo nič višji: zmožen bo besed zavisti, besed, ki 
vse poteptajo v blato, ki vse zamorijo. 
   Profesorica Berta Golob, žena žlahtnega srca, 
ima v svoji knjižici Daljave prihodnosti, nekak-
šnem »pismu mladim«, poglavje z naslovom Go-
vorica te izdaja (tako so rekli služabniki velikega 
duhovnika apostolu Petru, ko so mu hoteli pove-

dati, da je učenec Jezusa Galilejca). Mladim postavlja v razmislek: »Si se že kdaj 
vprašal, kako se pravzaprav izražaš? Kakšen je slog sporazumevanja pri vas do-
ma? Se obmetavate z žaljivkami? Ali dosegate svoje namene z grobimi zapovedmi 
in ukazi ali s prijazno prošnjo in nasvetom? Se nad tvojim domom, kdaj razkadi 
gosta megla kletvic? Kako se pogovarjaš s sovrstniki?« 
    Še bolj kot za mlade veljajo ta vprašanja za nas odrasle. V nekdanjem kesanju 
na začetku maše smo pred Bogom priznavali, da smo »veliko grešili v mislih, be-
sedah in dejanjih«. Danes prosimo Boga odpuščanja po novem, grešimo pa še 
zmeraj po starem. In to zelo veliko prav v besedah. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

8. NEDELJA 

MED LETOM 

                      27.2. 
Sv.Gabrijel ŽMB, red. 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ernest Margon, Trnje 62, obletna 

Za zdravje, Klenik 21 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Ludvik in Angela Sedmak, Juršče 26, obletna 

Ponedeljek      28.2. 
Sv. Roman, opat 

Palčje 17,30 +Branko Česnik, Palčje 31, obletna 

Torek              1.3. 
Sv. Albin, škof 

Klenik 17,30 V čast Materi Božji za zdravje, Klenik 38 

Sreda             2.3. 
P EP E LN I C A  

Trnje 

Zagorje 
17,30 +Jože in +i starši Abram, Trnje 100, obletna 

19h +Vida Marinčič, Zagorje 94, obletna 

Četrtek           3.3. 
Sv.Kunigunda, kraljic. 

Zagorje 
17,30 +Jože Kljun, Zagorje 71, osmina  

– Križev pot za duhovne poklice  

1. Petek                4.3. 
Sv. Kazimir, krljevič  

Zagorje 

Klenik 
17h +Milan Kristan, Zagorje 124 – Križev pot 
18,30 +i starši in Tilka Bubnič, Pregarje, dar Klenik 38 

1. Sobota             5.3. 
Sv. Hadrijan, mučen. 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Alojz Penko, Parje 3, obletna 

1. POSTNA 

NEDELJA 

                      6.3. 
v. Fridolin, opat 

Trnje 
Trnje 
 
Zagorje 

 

Zagorje 

  8,30 Križev pot 
  9h +Zorka Žele, Trnje 4, obletna 

 +Frančiška Žele, Trnje 4, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
 
15h Križev pot 

 

- MOLITEV  IN PROŠNJA ZA MIR V UKRAJINI: Nadškof metropolit msgr. Stani-
slav Zore nas VABI danes in na pepelnično sredo K MOLITVI ZA MIR V 
UKRAJINI: Dragi bratje in sestre, zaskrbljeno spremljam vojno v Ukrajini in vabim 
vse slovenske katoličane, da molijo za mir.  

V tem trenutku negotovosti in preizkušnje so vsi državni voditelji dolžni storiti 
vse, da ustavijo nasilje v Ukrajini; vsi verniki pa moramo okrepiti molitev za mir in 
za tamkajšnje prebivalce. Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir, kajti imenovali se 
bodo Božji otroci. Prav tako vabim duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, 
da molijo rožni venec in litanije Matere Božje za mir v Ukrajini. 

Vse Slovenke in Slovence lepo vabim, da se na pepelnično sredo pridružimo 
pobudi papeža Frančiška, ki je pepelnično sredo (2. marec 2022) razglasil za 
poseben dan molitve in posta za mir. Papež pravi: »Jezus nas je učil, da se na 
hudičevo nesmiselnost nasilja odgovori z Božjim orožjem, z molitvijo in postom. 
Vse vabim, da pepelnično sredo, 2. marca, namenijo dnevu posta za mir. Vernike 
na poseben način spodbujam, naj se na ta dan intenzivno posvetijo molitvi in po-
stu. Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo vojne.« 
Kraljica miru – prosi za nas! 
- POSTNA POSTAVA za leto 2022: Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dne-
vu najedli do sitega – je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi 
pa vsak petek v postnem času. Izven postnega čas lahko zamenjamo zdržek od  



 
 

mesa s kakim drugim dobrim delom: pomoč bližnjemu v stiski, obisk sv.maše, moli-
tev rožnega venca in podobno. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni 
hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe 
bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra de-
la, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobr-
njenja in ne sama sebi namen. 
- POSTNA DUHOVNA OBNOVA za sodelavke Karitas bo v soboto, 5.3. v Vi-
pavskem Križu. Prične ob 9h. Vodil jo bo g. Tomaž Kodrič iz Podnanosa. Prijave 
sprejemajo do torka, 1.3. na telefon: 031/393 666. 
- SESTANEK MŽ KARITAS bo v četrtek, 3.3. ob 19h v župnišču v Zagorju. Vse 
članice lepo vabljene! 
- VEROUK: V Zagorju bo ta teden reden za vse veroučence. V Trnju bo verouk 
samo za prvoobhajance v torek. Ostale skupine ga ne bodo imele zaradi katehi-
stinje Marte, ki ima covid »dopust«. Vsi otroci (in starši) obeh župnij pa pridite v 
sredo, na pepelnico k sveti maši in pepeljenju! 
- KRIŽEV POT je zelo primerna postna pobožnost, ko premišljujemo Jezusovo tr-
pljenje, ki ga je Jezus sprejel iz ljubezni do nas grešnikov. Zato lepo vabljeni k tej 
pobožnosti. Redno ga bomo molili ob nedeljah v Trnju pred mašo, v Zagorju po-
poldan. Po podružnicah pa ob delavnikih po maši. V Trnju bodo še posebej de-
javno sodelovali pri njem vsi birmanci! Enkrat v postnem času bomo imeli družin-
ski križev pot v naravi: v Trnju na Sv.Trojico, v Zagorju na Šilentabor. 
- SLOVENSKA KARITAS nas tudi letos vabi s preventivno akcijo 40 dni brez al-
kohola z geslom: »Smej se!« K temu vas bodo spodbujali letaki in spominjale 
»Solzice«, ki ju vzemite za vsako družino po eno. Vzemite tudi letak Poglobimo 
postni čas s postno molitvijo. Karitas nas vabi tudi k dobrodelni akciji »Ne po-
zabimo«, s katero želi pomagati ljudem v stiski v Jugovzhodni Evropi (BiH, Srbija, 
Makedonija in Albanija), kjer so zaradi pandemije covid-19 mnogi ljudje izgubili 
delo, večini ljudem pa so se zmanjšali dohodki. Zato se je veliko družin in tudi sta-
rejših z nizkimi pokojninami, znašlo v hudi stiski. Več si preberite na oglasni deski! 
Zgibanko s položnico si vzemite na mizici za tisk. 
Za otroke in njihove družine so pripravili Postno kocko – Eno dobro delo na 
dan. Tisti, ki imate Mavrico, ste jo prejeli z njo, ostali pa jo boste prejeli med 
tednom. 
 

Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo do-

ber sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. (prim. Lk 6,43–44) 
 

   Razmišljanju o drevesih človek nače-

loma ne posveča veliko časa. Nanje smo 

pozorni, ko so recimo še posebej visoka, 

mogočna ali pa, ko jih veter poškoduje 

oz. celo podre. V tem primeru bi celo 

opazili, da je na tleh polno sadja ali da so 

plodovi poškodovani. Večina od nas bi 

ob tem zagotovo lahko določila vrsto 

sadja in celo identificirala vrsto drevesa s 

katerega je to padlo. 

   Ko je Kristus rekel, da lahko drevo 

prepoznamo po njegovem sadu, je upo-

rabil analogijo, ki jo razumemo vsi. Tudi 

če nikoli nismo gojili sadnih dreves, smo 

načeloma poznamo njihove plodove. 

Mnoge od njih tako ali tako uživamo kot 

hrano vsak dan. Če so drevesa pravilno 

oskrbljena s kvalitetno zemljo, vodo, za-

dostnimi gnojili in ustreznimi rastnimi 

pogoji, bo večina drevja plodna. 



4. marec 
KAZIMIR 

 

Rodil se je leta 1458. Bil je sin poljskega 
kralja Kazimira IV. In kraljice Elizabete 
Avstrijske. Najprej ga je vzgajala pobožna 
mati, ko je nekoliko odrasel pa je prišel na 
dvor za učitelja in vzgojitelja duhovnik Janez 
Dlugoš, krakovski stolni kanonik in največji 
poljski zgodovinar svojega časa. Pod njego-
vim vodstvom se je Kazimir rad in z uspe-
hom učil, še posebno pa se je trudil za po-
božno življenje. Pogosto je v cerkvi molil in 
premišljeval Gospodovo trpljenje. Otroško 
vdano je častil Marijo in njej v čast vsak dan 
ponavljal dolgo hvalnico. Mariji je pred nje-
nim oltarjem tudi obljubil, da bo vse življenje 
ohranil deviško čistost.  Ko je bil star komaj 
trinajst let, so ga Ogri želeli imeti za kralja, 
kakor je Čehom vladal njegov bral Vladislav. 
Na zahtevo svojega častihlepnega očeta je 
Kazimir z močnim vojaškim spremstvom 
odšel na Ogrsko, toda kralj Matija, ki je ta-
krat tam vladal, je to idejo zatrl. Kazimir se 
je tako vrnil domov in je bil svojim rojakom 
zgled pravega kristjana. Glas o njegovi 
zgledni pobožnosti in srčni dobroti je segel 
do najbolj oddaljenih vas in vsi so ga imeli 
rad. Če je kdaj posegel v politično življenje, 
je to storil zgolj za obrambo pravic vdov, 
revnih in sirot. A že v mladih letih je neoz-
dravljivo zbolel. Kljub bolezni je še naprej 
živel spokorno. 4. marca 1484 je umrl na 
gradu Grodno v Litvi, star šestindvajset let. 
Leta 1522 je bil razglašen za svetnika. Upo-
dabljajo ga v poljski narodni noši in z lilijo v roki. 
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   Jezus pravi, da ljudi prepoznaš po sadu. S 

tem ni mislil, da bi vsi mi ob ustreznih rast-

nih pogojih lahko imeli jabolka, ki bi visela 

z naših teles. Lahko pa pridelamo številne 

duhovne sadove. 

   Odrešenikov križa je ustvaril trajen sad. 

Ker nas je Bog po krstu izbral in naredil za 

»nova bitja«, z njegovo milostjo lahko izra-

žamo Kristusovo življenje tukaj na zemlji 

ter mu s svojimi dobrimi deli in odnosi do 

ljudi prinašamo svoj sad. Ta je trajen, saj ni 

»fizičen«; ne more zgniti ali se uničiti. Je 

kakršen je. Ta plod je rezultat, kako je naše 

življenje podarjeno Bogu, koliko je prepoje-

no s predanostjo njemu, ki je naša »zemlja, 

voda, rastni pogoj …«. Če je življenje pre-

dano njemu, polno ljubezni do njega in do 

bližnjih ljudi, je to večni in obilni sad, ki tra-

ja večno! 
 T. Tkach 

 
    Drevo se spozna po sadu, človek 

pa po svojem govorjenju. Dobro 

drevo rodi dober sad, besede dobre-

ga človek pa tolažijo, razveseljuje-

jo, prinašajo mir.  

   Prav bi bilo, da se ob tem evan-

geljskem odlomku tudi vsakdo od 

nas vpraša, kakšen besede prihajajo 

iz naših ust. Z njimi ljudi razvese-

ljujemo ali jih prizadenemo? Z nji-

mi Boga častimo in se mu zahvalju-

jemo ali pa ga celo žalimo.  

   Prosimo Jezusa za odpuščanje, če 

so bile naše besede takšne, da bi bi-

lo bolje, da jih ne bi bili izrekli.  
AK 

 

Ne potrebujejo zdravnika zdravi, 
ampak bolni.  

Nisem prišel klicat pravičnih,  
ampak grešnike. 

 (Mr 2,17) 
 SMEH JE POL ZDRAVJA 

UČITELJI – »Kakšna je razlika med 
Bogom in učitelji?« – »Bog vse ve, uči-
telji pa znajo boljše.« 

 


