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Mt 17,1–9 
ANA GRE V HRIBE 

»Ana, kaj je s teboj, da te ni več v cerkev? Do lani si redno prihajala.« – »Vpisala sem se 
med planince. Ob nedeljah zdaj hodim v hribe.« – »Pa nič ne pogrešaš maše?« – »Saj je 
Bog tudi v gorah.«Jezus je s tremi apostoli danes šel v planine. Šli so, pravi evangelist, na 
visoko goro. Jezus, ki je imel izredno razvit čut za naravo – o tem pričajo njegovi govori – je 
gotovo užival v lepoti planinskega sveta. Njegovo srce se je širilo ob čudovitih razgledih, ki 
so se odpirali na vse strani, se stiskali z obzorjem in izgubljali v neskončnost. V njih je zrl 
odsev Očetove lepote. Če jo znajo in v kolikor jo znajo zreti tudi današnji planinci, imajo v 
Jezusu velikega prijatelja. Toda Jezusa je vleklo na goro še nekaj drugega. Tam se je želel 
srečati z Očetom. Pa ne le skozi ogledalo narave, temveč osebno: pogovor z Očetom ga je 
tako prevzel, da mu je obraz zažarel in so se mu oblačila zasvetila. Kaj vse sta si povedala, 
ni zapisano. Vemo le, da je Oče nad Sinom izrazil veselje, apostolom pa naročil, naj ga 
poslušajo.Sklepati smemo, da sta se pogovarjala o našem odrešenju. Sin je obljubil Očetu, 
da bo nadaljeval z oznanjevanjem njegove ljubezni in da bo za nas dal življenje. Oče je 
obljubil Sinu, da ga bo obudil od mrtvih in popeljal v svojo slavo, z njim pa tudi vse tiste, ki 
jih bo Sin odrešil. Jezus torej ni šel na goro samo kot izletnik. Šel je, da se tesneje poveže z 
Očetom in se utrdi v svojem življenjskem poslanstvu. Utrdil se je in v njem utrdil tudi 
apostole. Ker je vse stvarstvo Božje, nam je Bog blizu povsod. Tudi v gorah. Je pa gora, na 
katero nas Bog vabi na osebni pogovor in na kateri se nam ob nedeljah na poseben način 
razodeva. To je oltar v naših cerkvah. Vsakomur je dostopen. Vsi bi se ob njem morali 
pogovarjati z Očetom, utrjevati v svojem poslanstvu in se neprenehoma spreminjati. 
Ana, ali nisi tega tudi ti potrebna? 

 
Po šestih dneh  
je Jezus vzel s 

seboj  
Petra, Jakoba in  
njegovega brata 

Janeza  
in jih peljal na 
visoko goro.  
Tedaj se je  
pred njimi 
spremenil:  

obraz se mu je 
zasvetil  

ko sonce in  
njegova oblačila  

so postala bela ko 
luč.  

 
(Mt 17,1–2) 

VEROUK:  REDNO 
Danes v nedeljo, 12.03. ob 16h v Dutovljah srečanje za člane Gospodarskih svetov: g. 
Tomaž Kodrič – odnos med župnikom in GS – praktični nasveti pridobivanja finančnih 
sredstev za župnijo. 
Že	danes	povabilo	na	predavanje	g.	Ivana	Tavčarja	na	VEČER	MONSIGNORJA	ALBINA	KJUDRA,	v	
nedeljo,	26.3.	ob	18h.	G.	Ivan	je	sorodnik	nekdanjega	slavnega	tomajskega	župnika	in	
apostolskega	adminstratorja	za	slovenski	del	tržaško-koprske	škofije	in	slovenskega	dela	reške	
škofije.	Starejši	se	ga	še	spomnite,	mlajši	pa	morda	po	nekdanji	bogati	zasebni	knjižnici,	ki	je	
obsegala	preko	8.000	knjig.	Ta	fond	se	sedaj	nahaja	v	vipavski	semeniški	knjižnici.	Vsa	
prizadevanja,	da	bi	se	fond	vrnil	v	domačo	župnijo,	kar	je	bila	tudi	želja	g.	Monsignorja	zapisana	v	
njegovi	oporoki,	so	bila	zaman.	Na	žalost	nimamo	primernih	prostorov,	da	bi	se	ta	dragoceni	biser	
hranil	pri	nas,	ker	župnija	ne	premore	takšnih	obremenitev.	Knjižni	fond	seveda	ni	aktualen	za	naš	
čas,	primeren	pa	je	morda	za	raziskovalce	bibliotekarje	in	kot	tak	je	samo	pomemben	zgodovinski	
spomenik.	G.	Ivan	Tavčar	nam	bo	na	njegov	zanimiv	način	predstavil	osebnost	g.	administratorja,	
ki	je	bil	v	svojem	času	pomemben	oblikovalec	duhovnega,	kulturnega	in	političnega	življenja	v	
Tomaju	in	seveda	v	celotni	takratni	administraturi,	oz.	sedanji	Škofiji	Koper.	

Do	spremembe	ure	na	poletni	čas	(26.3.2017)	so	delavniške	maše	ob	18h.	

OBVESTILA 



 

13.03.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

          
 1800 

 
V Vladimir Mahnič, Grahovo Brdo 1 

14.03.2017 
TOREK 
 

 
KAPELA 

 

 1800 
 
Za zdravje, v čast Materi Božji,  
Tomaj 11 

15.03.2017 
SREDA 
 

 
KRIŽ 

    
 1800 

 
Za zdravje, Križ 107 

16.03.2017 
ČETRTEK 
 

 
KAPELA 

 

 1800 
 
V Lilijana Žitko, Tomaj 71 

17.03.2017 
PETEK 
 

 
KAPELA 

   1800 

 
 
V Ivana Bajt, p.n. Tomaj 120 

18.03.2017 
SOBOTA 
Sv. Jožef 

 
AVBER 
 

 
 1800 

 
VV Grmek in Furlan, Dobravlje 3 

19.03.2017 
2. POSTNA 
NEDELJA 
papeška nedelja 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
   830 
 
 1000 

 
VV Franc in Marija Vrabec, 
  Pliskovica 64 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

GORA TABOR – KRAJ JEZUSOVE SPREMENITVE 
 
Po starem krščanskem izročilu se je to, o čemer govori današnji 
evangelij, dogajalo na gori Tabor, ki stoji osamljena na galilejski 
ravnini in se dviga 588 metrov visoko. Gora Tabor je bila znana že v 
zgodovini izvoljenega ljudstva stare zaveze. Na pobočjih te gore je 
izraelski vojskovodja Barak okoli leta 1125 pred Kristusom po 
nasvetu sodnice in prerokinje Debore premagal Kanaance. Preroku 
Jeremiju se je gora Tabor zdela tako imenitna, da jo je opeval kot 
podobo Božjega veličastva. Zapisal je namreč: »Jahve bo prišel, 
podoben Taboru med gorami.« Izraelski kralji, ki so se izneverili 
sinajski zavezi, so na vrhu Tabora postavili malikovalsko svetišče in 
zaradi tega jih prerok Ozej ostro graja. 
Na vrhu gore Tabor je že proti koncu 4. stoletja stalo svetišče v 
spomin na Gospodovo spremenitev. Neznani romar leta 570 poroča, 
da so tam gori sezidali kar tri cerkve, ker je apostol Peter dejal: 
»Gospod, dobro je, da smo tukaj; ako hočeš, naredimo tu tri šotore.« 
Na začetku 13. stoletja je dal turški sultan Malik cerkev in samostan 
na Taboru porušiti ter na ruševinah zgraditi močne utrdbe, ki pa so 
stale le malo časa. Tudi kapelico, ki so jo Turki kristjanom pustili 
postaviti, so kmalu podrli. Gora Tabor je bila skoraj štiri stoletja 
zapuščena. Od 17. stoletja dalje so frančiškani iz Nazareta prihajali 
sem gor, da bi na ruševinah nekdanje cerkve maševali za romarje. 
Sedanjo baziliko, zgrajeno v sirsko-romanskem slogu, je zasnoval 
italijanski arhitekt Bar luzzi. Graditi so jo začeli leta 1919, posvečena 
pa je bila leta 1924. V dveh zvonikih sta kapeli, posvečeni Mojzesu in 
Eliju, dvema pričama Jezusove spremenitve, v spodnjem delu cerkve 
so predstavljene štiri Kristusove spremenitve: rojstvo, evharistija, 
smrt, vstajenje. 

Kakor Abraham tudi mi ne 
vemo,  
kaj bo v prihodnosti z nami.  
Toda, Gospod,  
brez pridržka  
se izročamo v tvoje roke.  
Zdravje ali bolezen,  
veselje ali žalost,  
prijateljstvo ali osamljenost,  
tvoja bližina ali tvoj skriti obraz 
–  
vse je dobro, če prihaja od 
tebe.  
Ljubezen in pomoč si –  
česa bi si še želeli?  
Hvala ti, Gospod! 
 
 


