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8. nedelja
med letom

oznanilo
Kajti ljubiš vse, 

kar je, 
nič od tega, 

kar si naredil, 
ti ni zoprno, 

saj tega, 
kar bi sovražil, 

ne bi bil ustvaril.
Mdr 11,24

Lk 6,39–45  
GOVORICA TE IZDAJA 
Najbrž poznate slovenski pregovor, 
ki pravi: »Česar polno je srce, to usta 
rada govore.« Po govorjenju je mogoče 
prepoznati notranjost človeka, njego-
vo srčno kulturo. Tu lahko uporabimo 
Jezusove besede iz evangelija: »Vsako 
drevo se spozna po sadu«, kajti be-
sede so sad mišljenja, sad človekovega 
gledanja na 
svet. Kdor 
gleda na svet 
razsvetljen z 
Božjo lučjo, 
bo njego-
vo govor-
jenje svetlo, 
spoštljivo, spodbujajoče; kdor pa ima 
svoje oči usmerjene le v zemeljske reči, 
tudi v svojem govorjenju ne bo nič viš-
ji: zmožen bo besed zavisti, besed, ki 
vse poteptajo v blato, ki vse zamorijo.
Profesorica Berta Golob, žena žlaht-
nega srca, ima v svoji knjižici Daljave 



prihodnosti, nekakšnem »pismu 
mladim«, poglavje z naslovom 
Govorica te izdaja (tako so rek-
li služabniki velikega duhovnika 
apostolu Petru, ko so mu hote-
li povedati, da je učenec Jezu-
sa Galilejca). Mladim postavl-
ja v razmislek: »Si se že kdaj 
vprašal, kako se pravzaprav 
izražaš? Kakšen je slog spora-
zumevanja pri vas doma? Se 
obmetavate z žaljivkami? Ali 
dosegate svoje namene z gro-
bimi zapovedmi in ukazi ali s 
prijazno prošnjo in nasvetom? 
Se nad tvojim domom, kdaj raz-
kadi gosta megla kletvic? Kako 
se pogovarjaš s sovrstniki?«
Še bolj kot za mlade veljajo ta 
vprašanja za nas odrasle. V nek-
danjem kesanju na začetku maše 
smo pred Bogom priznavali, 
da smo »veliko grešili v mislih, 
besedah in dejanjih«. Danes pro-
simo Boga odpuščanja po novem, 
grešimo pa še zmeraj po starem. 
In to zelo veliko prav v besedah.

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)

Možje, ljubite svoje žene, 
kakor je Kristus vzljubil Cerkev 

in dal zanjo sam sebe, 
da bi jo posvetil, 

ko jo je očistil 
s kopeljo vode z besedo. 

Tako so tudi možje 
dolžni ljubiti svoje žene 
kot svoja lastna telesa.

(Ef 5,25–26)



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. 
(prim. Lk 6,43–44)
Razmišljanju o drevesih človek 
načeloma ne posveča veliko časa. 
Nanje smo pozorni, ko so reci-
mo 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 poško-
dovani. 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 njegov-
em sadu, je uporabil analogi-
jo, ki jo razumemo vsi. Tudi 
če nikoli nismo gojili sadnih 
dreves, smo načeloma pozna-
mo njihove plodove. Mnoge od 
njih tako ali tako uživamo kot 
hrano vsak dan. Če so drevesa 
pravilno oskrbljena s kvalitet-
no zemljo, vodo, zadostnimi 
gnojili in ustreznimi rastnimi 
pogoji, bo večina drevja plodna.
Jezus pravi, da ljudi prepoznaš 
po sadu. S tem ni mislil, da bi vsi 

mi ob ustreznih rastnih pogojih 
lahko imeli jabolka, ki bi visela 
z naših teles. Lahko pa pridela-
mo številne duhovne sadove.
Odrešenikov križa je ustvaril tra-
jen sad. Ker nas je Bog po krstu 
izbral in naredil za »nova bitja«, 
z njegovo milostjo lahko izraža-
mo Kristusovo življenje tukaj na 
zemlji ter mu s svojimi dobrimi 
deli in odnosi do ljudi prinaša-
mo 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 pre-
pojeno s predanostjo njemu, 
ki je naša »zemlja, voda, rastni 
pogoj …«. Če je življenje preda-
no njemu, polno ljubezni do nje-
ga in do bližnjih ljudi, je to večni 
in obilni sad, ki traja večno!

Vse delajte 
brez godrnjanja 
in preračunljivosti,... Flp 14
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Ste se danes 
že nasmejali?

Drevo se spozna po sadu, 
človek pa po svojem govorjenju. 
Dobro drevo rodi dober sad, 
besede dobrega človek 
pa tolažijo, razveseljujejo, 
prinašajo mir. 
Vsak od nas naj se vraša,
kakšen besede 
prihajajo iz naših ust. 
Z njimi ljudi razveseljujemo ali jih prizadenemo? 
Z njimi Boga častimo in se mu zahvaljujemo ali pa ga celo žalimo. 
Prosimo Jezusa za odpuščanje, če so bile naše besede takšne, 
da bi bilo bolje, da jih ne bi bili izrekli.  

NEDELJA, 27.02.2022
8. nedelja med letom
9.30 za + Alojza, Ano 
        in sorodnike Vučina
NEDELJA, 06.03.2022
  1. postna nedelja
  8.00 za + Štefko Turk
  9.30 za + Ferija Madjar
NEDELJA, 13.03.2022
2. postna nedelja
8.00 za + Štefko Turk
9.30 mašni namen še ni določen

SVETE MAŠE

Direktor pride iz službe. Žena:  
»Jože, zakaj pa si tako potrt?« 
– »Ah, draga. Za šalo sem šel 
delat sprejemni test za naše 
nove vajence. Rečem ti, hvala 
Bogu, da sem že direktor.«

Peter prijatelju prodajalcu: 
»Poslušaj: nobena raketa za 
ognjemet, ki si mi jih prodal, 
ni delovala.« – »Čudno. Tukaj 
sva si vzela čas in vse preiz-
kusila, pa so vse delovale.«

V muzeju: - žena svojemu 
možu: »Ne, ne Jože, 
to ni realistična slika. 
To je navadno okno.«


