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NEDELJA 2. POSTNA                                   

24.02.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +R udija in  M arjetko V rčkovnik , obl. 

ob 10h  ob  10h  ob  10h  ob  10h  za +Jožeta in  Justino V eber,obl., ter Janeza Pohole 

Ponedeljek Valburga                                                                 

25.02.                 ob 18h   ob  18h    ob  18h    ob  18h     za rajne Svetelove, obl.                     

Torek Aleksander (Branko)                                                                                        

26.02.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za zdravje in  v  dober nam en                 

Sreda Gabrijel, redovnik                                                                      

27.02.       obobobob     7h7h7h7h      za papeža B enedikta X V I                

ob  15 .30    pogreb  ob  15 .30    pogreb  ob  15 .30    pogreb  ob  15 .30    pogreb  in  m aša za +Janeza Siter  

Četrtek Roman                                                                                                                                                                    

28.02.                  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem   za +Terezijo Ježovnik               

Petek prvi petek                                                                                 

01.03. ob 18hob 18hob 18hob 18h    za +Jožeta Podpečan, obl.                

               za +V alenta R eher, osm ina 

Sobota prva sobota                                                           

02.03.          obobobob     7h   7h   7h   7h       za +Z inko ter starše V rhovnik in  N araks 

NEDELJA 3. POSTNA - god sv. Kunigunde               

03.03. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +D ušana Pečnik  

ob 1ob 1ob 1ob 1 1111 h  h   h   h           na  G ori na  G ori na  G ori na  G ori  za žive in  rajne planince  

 



 
 
* V soboto, 2. marca, bo ob 10. uri v župnišču sestanek za starše letošnjih 
birmancev.  
 
* Planinsko društvo Galicija vljudno vabi v nedeljo, 3.marca, na Goro , na 
dobrodelni dan za orgle. Ob 11. uri bo sveta maša za pokojne planince. Čisti izkupiček 
te nedelje v planinskem domu, pa bo namenjen prispevku za orgle v župnijski cerkvi v 
Galiciji. Vabljeni v čim večjem številu. 
 
 
*************************************************** ******************************* 

 
EVANGELIJ NA 2. POSTNO NEDELJO                                                    
O JEZUSOVI SPREMENITVI NA GORI 

                                                                                                       
                          
                                                             
 
 
 
                                             
 
                                                                                               
 
 
           
 
 
 
 
                                                                                                                               

JEZUSOVA MOLITEV NA GORI 
 

Samo evangelist Luka pripoveduje o Jezusovi molitvi pri 
njegovi spremenitvi. »Medtem ko je molil, se je videz 
njegovega obličja spremenil in njegova obleka je belo 
sijala« (Lk 9,29).  
V molitvi pridemo v stik s svojim 
resničnih bistvom. Tu odpade vse, 
kar je površinskega. Razbijejo se 
maske, za katerimi tičimo. 
Spremenitev pomeni, da preseva 
pravšnje, naša prvotna lepota. 
Božji sijaj, ki je v nas, sije na 
našem obličju. Spoznavamo, da 
smo Božje veličastvo.  
Ko se je Jezus spremenil, sta se pojavila Mojzes in Elija. 
Mojzes je postavodajalec in osvoboditelj. Ko molimo, se 
naše življenje uredi in v Bogu izkušamo resnično svobodo. 
Kaj si mislijo o nas ljudje – to ni več tako pomembno. Elija 
je prerok. V molitvi odkrivamo svoje preroško poslanstvo. 
Tukaj zaslutimo, da lahko s svojim življenjem izrazimo 
nekaj, kar lahko postane vidno v tem svetu samo po nas. V 
molitvi – tako nam govori pripoved o Jezusovi spremenitvi 
– pridemo v stik s svojim pravim lastnim jazom, tu zažari v 
nas Božje veličastvo. Vsekakor pa te molitvene izkušnje ne 
moremo zadržati. Vedno znova nam izginja. Nek oblak 
zopet zatemni naš pogled, mi se moramo samo s spominom 
na to izkušnjo luči vrniti v največkrat megleno dolino 
našega vsakdana. 

Po: A. Grünu 


