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NEDELJA 2. POSTNA                                                                         

05.03.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Izidorja Jelen, obl.               

11.00   na Gori  za +Slavka Polak in rajne Boštjanove  

Ponedeljek Miroslav                                             

06.03.                8.00     (sprememba ure!)  v dober namen                                                                      

Torek Perpetua in Felicita                                   

07.03.     18.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin                

Sreda Janez od Boga                                                                          

08.03.                                                 18.00   za +Borisa Golavšek, obl.               

Četrtek Frančiška Rimska                               

09.03.         8.00     na Pernovem  za +Franca, Silvo in Branka Pečnik  

Petek 40 mučencev                                             

10.03. 18.00   za +Janeza Hrustel                                
           - po maši križev pot  

Sobota Benedikt                 

11.03.                8.00     za +Jožico Nareks, obl.                    

NEDELJA 3. POSTNA                                                                         

12.03.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Jožeta Pohole,  

                                        Marjana Zagorec in Frančiško Ciglar           

10.00   za +Julijano Puklek                   
 

  



 

                    
  
2. POSTNA NEDELJA                   

  

  

  

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        
 

 

Jezusov obraz je zasijal kakor sonce 

Iz svetega evangelija po Mateju  

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na 

visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor 

sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes 

in Elija, ki sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: »Dobro je, da 

smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju 

enega.« Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je 

rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so 

učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. 

In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so 

povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, 

jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo 

vstal od mrtvih!« 

 

 

 

 



 
Mt 17,1–9 

POGLED V ONSTRANSTVO 

 

Človek ima prirojeno željo, da bi prišel v stik z »onim svetom«. Išče načine, kako bi stopil 

vanj, ali pa bi ga kako pritegnil k sebi. 

Današnji evangeljski odlomek nam pripoveduje o Jezusovem doživetju nadnaravnega sveta. 

Povzpel se je na visoko goro, obraz mu je zablestel, obleka se mu je zasvetila, vsa zunanjost 

se mu je spremenila, pogovarjal se je skrivnostnimi osebami, iz oblaka se je slišal nenavaden 

glas. Za apostole je bilo vse to očiten znak, da jim je Bog na poseben način blizu. Petru je bilo 

vse skupaj všeč in izrazil je željo, da bi kar ostali tam. A so morali kaj kmalu sestopiti z gore 

in nadaljevati vsakdanjost. Naročeno jim je bilo, naj o dogajanju ne govore. 

Kaj nam vse to pove? 

Da je nadnaravni svet resničen. Kar so Peter, Jakob in Janez na gori videli in slišali, ni bila 

utvara, temveč je bilo prav tako res, kakor vse drugo, kar so ob Jezusu doživljali.  

Da je nadnaravni svet zares nadnaraven, drugačen od naravnega. Kdor stopi vanj, se 

spremeni, se pogovarja s skrivnostnimi osebami in o skrivnostnih rečeh, ki vsakomur niso 

dostopne.  

Da je – dokler smo na zemlji – vpogled v nadnaravni svet darovan le redkim in tudi tem le za 

kratke trenutke. Potrebno se je vrniti k dolžnostim vsakdanjega življenja. 

Da je v resničnost takih pojavov toliko verjeti, kolikor navajajo k poslušanju ljubljenega Sina. 

Da je vse, kar človek v trenutkih skrivnostnega nadnaravnega srečanja doživi, najbolje 

zadržati zase. Kako najti primeren izraz za nekaj, kar je neizrazljivo? Kako nekomu z 

besedami dopovedati, kar je nedopovedljivo? 

Da se nam bo pogled v onstranstvo v vsej polnosti odprl šele takrat, »ko bomo s Sinom 

človekovim od mrtvih vstali«. 

 
Po: Beseda da besedo 

 

 

»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« 

 

Evangelij o Gospodovem spremenjenju na gori nam pred oči postavi Kristusovo slavo, ki 

napoveduje vstajenje in človekovo pobožanstvenje. Krščanska skupnost se začenja zavedati, 

da jo Jezus vodi kot apostole Petra, Jakoba in Janeza »na visoko goro, na samo« (Mt 17,1), da 

bi v Kristusu, kot otroci v Sinu, znova prejeli dar Božje milosti: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad 

katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Mt 17,5). To je povabilo, da bi se oddaljili od 

hrupa vsakodnevnega življenja in se potopili v Božjo navzočnost. On nam želi vsak dan 

posredovati Besedo, ki prodira v globino našega duha, kjer razlikuje dobro od zla (prim. Heb 

4,12) in krepi voljo do hoje za Gospodom. 
 

Benedikt XVI. 

 

 

***************************************************************                                   

Medžupnijska karitas Petrovče vabi v torek, 14. marca, ob 19.30 uri na 26. 

dobrodelni koncert "Z roko v roki", ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. 
Vstopnice dobite v zakristiji ali v župnišču, na Tic-u v Žalcu in eno uro pred koncertom.  

Cena vstopnice: 15 €.  
 



 

 

 

 

 

 

 

OB VČERAJŠNJEM DOGODKU …  
 

 

VESELI SMO IN PONOSNI, DA JE V NAŠI ŽUPNIJI 

GALICIJA DOMA KAR VELIKO VRHUNSKIH 

ŠPORTNIKOV. VČERAJ SMO BILI ŠE POSEBEJ 

NAVDUŠENI, KO JE SKOČIL PRED NAS  
 

 

 

 

 

 

 

TIMI ZAJC,   
 

 SEDAJ SVETOVNI PRVAK  

V SMUČARSKIH SKOKIH  
 

Planica, 2023  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ČESTITKE !   


