
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

V ponedeljek, 14. februarja ob 19. uri 
bo v prostoru pod cerkvijo redna seja 
članov ŽPS. 
 
 

 

Ta teden, od ponedeljka do petka, 
14. do 18. februarja bo za katehete, 
katehiste in katehistinje v Domu sv. 
Jožefa v Celju potekal katehetski sim-
pozij. Naslov letošnjih predavanj in 
vsakovrstnega dela po skupinah je: 
»Katehet v Samarijanovi suknji«.  
Predavatelji in naslovi predavanj: 
dr. Anton Štrukelj: 'Katehet kot us-

miljeni Samarijan'; mag. s. Mateja 
Kraševec: 'Stopi k meni in zlij olja 

in vina na moje rane ter mi jih obveži 

- Da, pustil ti bom!'; Heliodor Cvetko: 
'Poznamo stiske sodobnega človeka?'; 
Bogdan Žorž: 'Pot do odpornosti'; 
Stane Kerin: 'Dobrodelnost - teorija 

ali praksa?' 
 
 

 PREDAVANJE  
 
 

 

Župnija Petrovče vabi na predavanje 
dr. Vinka Potočnika: Z dobrodelnostjo 
in solidarnostjo proti revščini in iz-
ključenosti. Predavanje bo v torek, 
15, februarja, ob 19. uri v župnišču 
v Petrovčah. 
 
 

 

 
Ko ti mama 

kaj ukaže,  
moraš 

ubogati! Jaz 
delam  

tako že 
trideset let! 

 

 

 ZNAMENJA, SIMBOLI 
 
 

 

 

 

 

 

Naše življenje je na vsa-
kem koraku preplavljeno 
s številnimi znamenji in 

simboli. Spomnimo se le na zebro ali 
semafor, ki kažeta na to, kje in kdaj naj 
prečkamo cesto. Kadar gremo v gore, 
hitro opazimo markacije, ki kažejo pra-
vo pot. Ali če se obrnemo k prijatelju 
in na njegovem obrazu opazimo nas-
meh, je to znamenje njegove sreče in 
veselja. 
 

Simboli so torej nekaj vsakdanjega in 
neizogibnega v našem življenju. Vodijo 
nas skozenj in nas hkrati povezujejo 
in zbližujejo z ljudmi. Tega namreč ne 
počnemo le z besedami, ampak pri tem 
uporabljamo tudi vidna in slišna zna-
menja. Podajamo si roke, poklonimo 
se, se objamemo, si pišemo pisma, med 
seboj govorimo, izmenjujemo si pog-
lede, gremo skupaj na sprehod, tekmo, 
v gledališče, si podarjamo darila, sku-
paj praznujemo …  
 

Vendar simboli in znamenja pozornosti 
kažejo v pravo smer le, če zares izra-
žajo to, kar mislimo in čutimo. Če tega 
ne izražajo, so laž in vodijo v nespora-
zum ali na napačno pot. V tem primeru 
so podobna lažnim markacijam, ki nas 
speljejo v prepad ali v smer, ki ne vodi 
k cilju. 
 

Tudi Jezus je uporabljal znamenja in 
simbole tedanjega časa, in sicer zato, 
da bi lažje navezal stik z ljudmi, s ka-
terimi se je srečeval. Daje nam zgled 
v znamenjih, ki povezujejo kristjane. 
Poskušaj jih vsak dan znova odkrivati 
in z njimi osrečevati sebe, bližnje in 
Boga. 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 


