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NEDELJA 2. POSTNA                       

25.02.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Vinka in Stanka Verdel, obl.  

ob 10h   za +Viktorja in Dragico Kapitler, obl.  

Ponedeljek Aleksander (Branko)               

26.02.                 ob 18h   za +Jožeta Podpečan, obl.           

Torek Gabrijel                                                     

27.02.         ob 18h   za +Ivico Videnšek, 30. dan       

Sreda Roman                                          

28.02.                                                    ob 15h   pogreb in maša za +Viktorja Potočnik                           

Četrtek Albin                               

01.03.           ob 8h    na Pernovem   za +Franca Novak  

Petek prvi petek              

02.03. ob 18h   za +Rudija Gerčer, obl.  
              - po maši križev pot  

Sobota KUNIGUNDA,   zavetnica cerkve na Gori    

03.03.          ob 9h     na Gori    za +Maksa Krajnc in njegove starše  

NEDELJA 3. POSTNA               

04.03.  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Pavlo in Janeza Siter, obl.  

ob 11h   na Gori    za rajne Jelenove  

                                   



                                         

 

                    OB DRUGI POSTNI NEDELJI    
 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mr 9,2–10 

GLAS, KI JE NAMENJEN TUDI NAM 

 

Spremenjenje se je zgodilo pred očmi učencev. Ne kar nekje, temveč prav pred njihovimi očmi in zanje. 

Njim je namenjen tudi glas z neba, ki kliče tudi nam: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« 

Jezusovi učenci tako lahko spoznajo v kakšnem odnosu je Jezus z Bogom. Hkrati pa jim je tudi povedano, 

kaj takšen odnos med Očetom in Sinom pomeni zanje. To, da je Jezus Božji Sin, jih zavezuje, da ga 

poslušajo. Enako velja za nas!  

Hkrati se v Jezusovem odnosu z Bogom skriva njegov pomen za človeka. Če bi Jezusu odrekli Božje 

sinovstvo, bi izgubil ves posebni njemu lastni pomen za svet. Pri Jezusovem odnosu z Bogom torej ne gre 

za nek poljuben, teoretičen problem, ki bi imel le majhen pomen ali pa ne bi imel sploh nobenega pomena 

za krščansko vero in življenje. V tem odnosu se razkriva, kakšen je Jezusov odnos do nas ljudi, kaj za nas 

pomeni, kakšna pričakovanja lahko stavimo nanj in kakšne so zato naše dolžnosti, ki nam jih nalaga. 

Bog sam je Jezusa priznal za svojega ljubljenega Sina. Mojzes in Elija sta bila prva med Božjimi hlapci. 

Jezus pa je ljubljeni Božji Sin. Od Boga ni prejel le svojega poslanstva, temveč vse svoje bivanje. Bog zato 

ne izpove samo, da je Jezus njegov Sin, temveč izpove tudi svojo ljubezen do tega Sina. Jezus z njim ni le v 

realnem odnosu sina, temveč tudi v aktualno živem ljubezenskem odnosu. Ta odnos pa je središčna 

skrivnost Jezusove osebe. Jezus Boga ne pozna le od daleč kot Gospoda, tako kot sta ga poznala Mojzes in 

Elija. Pozna ga kot Očeta. Jezus nenazadnje prinaša tudi dokončno resnico o Bogu, kajti nihče Bogu ne 

more biti bliže kot on in nihče o njem ni prinesel tako velike novice. Doslej je Izrael poslušal Mojzesa in 

Elija. Zdaj naj posluša Jezusa. In evangelij nam polaga danes na srce prav to: »Spoznajte že! Njega 

poslušajte!« 
Po: Klemens Stock, Jezus – Veselo oznanilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čez šest dni je Jezus vzel  
Petra, Jakoba in Janeza  

in jih same zase  
peljal na visoko goro. 

Vpričo njih se je spremenil. 
Njegova oblačila so postala  

bleščeča, nadvse bela,  
da jih tako ne more pobeliti  

noben belivec na svetu.  
Naredil se je oblak  

in jih obsenčil.  
In iz oblaka se je  

zaslišal glas:  
»Ta je moj ljubljeni Sin, 

njega poslušajte!«   
 

(Mr 9,1–3.7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABILO:  
 

 

* Dekanijska karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 5. marca, ob 19.30 na             

22. dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. slovenskega tabora             

v Žalcu.   

Vstopnice (12 €) dobite v zakristiji ali župnišču vsak dan po maši.  

 Na koncertu bodo nastopili: KLAPA SKALA, DEJAN VUNJAK, SKUPINA 

NALET, MARKO VOZELJ, TONE RUS Z OTROKI, ANS. BANOVŠEK, 

GLASBENA SKUPINA VERITAS, ANS. VESELI SAVINJČANI, ANS. ZREŠKA 

POMLAD, ANS. VEŠKI DEČKI, MLADINSKI PEVSKI ZBOR PETROVČE IN 

PLESALEC JERNEJ BRENHOLC.  
 

 

Današnji evangelij govori o Jezusovem 

spremenjenju na gori. V navzočnosti 

svojih treh učencev Petra, Jakoba in 

Janeza je iz človeka – Jezusa naenkrat 

postal Kristus – Božji Sin. Vse, kar se je 

ob tem dogajalo – prikazala sta se 

Mojzes in Elija in glas iz oblaka je rekel 

»To je moj ljubljeni Sin, njega 

poslušajte!« – vse to je bilo za apostole 

tako nenavadno doživetje, da jih prav 

lahko razumemo, da so se prestrašili. 

Vendar pa je prav ta dogodek potrdil 

Petrove besede (o katerih beremo na 

drugem mestu), ko je na Jezusovo 

vprašanje, kaj mislijo o njem, odgovoril: 

»Ti si Kristus, sin živega Boga.« 

Obenem pa je prav ta dogodek (ob katerem so se sprva spraševali, kaj bi 

naj pomenil) utrdil v apostolih vero, tako da so kljub temu, da je Jezus 

kasneje resnično trpel in umrl na križu, neomajno verovali v njegovo 

božanstvo in poveličanje. 

Če se hočemo zares srečati s trpečim in poveličanim Jezusom, potem 

moramo tudi mi neomajno verovati vanj, tudi in predvsem takrat, ko se 

ob trpljenju sprašujemo »Zakaj?«. Le preko križa se bomo namreč lahko 

srečali tudi s poveličanim Kristusom. S tem dejstvom nas želi seznaniti 

tudi ta postni čas. 

 
T. Kompare 


