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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) 
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Lepo bi bilo razmišljati v teh zimskih dneh, ko 
nas spremlja burja in nizke temperature o 
prijetnem bivanju nekje ob obali jezera ali 
morja, vendar nas čaka do takrat še kar nekaj 
napora v šoli in tudi pri verouku. Začenjamo ga 
jutri v ponedeljek, 26.2. A ni pomemben samo 
veoruk, potrebna je tudi nedeljska maša. Nimam 
čarobne palice, da bi se to zgodilo, imate pa jo vi 
dragi starši. Če ne bo vašega zgleda, potem je 
ves naš napor pri verouku mlatenje prazne slame. 
V petek, 2.marca pričenjamo s tečajem PRIPRAVE NA KRŠČANSKI ZAKON.  
Srečanja bodo še 9.,16. in 23.marca ob 19h v župnišču. Skupina je že zaključena. Prijave 
niso več možne. V soboto, 3.3. ob 19h srečanje za animatorje ORATORIJA 2018.
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Mr 9,2–10 - TA JE MOJ LJUBLJENI SIN, NJEGA POSLUŠAJTE 
To je 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!« 
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26.02.2018  
PONEDELJEK  KAPELA

    
    8.00 Po namenu od drugod

27.02.2018  
TOREK  KAPELA

    
  17.30 V zahvalo za vse dobrote, Tomaj 7

28.02.2018 
SREDA  

KAPELA

   
  17.30 ✞✞ Forzza, Tomaj 62 

01.032.2018 
ČETRTEK  KAPELA

   
  17.30 Za spravo v druž inah in 

slovenskemu narodu, Tomaj 7 
(po maši češčenje Najsvetejšega)

02.03.2018 
PETEK  KRIŽ

  
 17.30 ✞✞ Turk, Šepulje 65

03.03.2018 
SOBOTA  KAPELA

        
 17.30

HVALNICE OB 8H 

✞✞ Anton in Ivanka Benčič, 
Tomaj 19

04.03.2018 
NEDELJA 

3 POSTNA NEDELJA 

KAZLJE 

TOMAJ 

     
    8.30 

   
  10.00 

✞✞ Seražin in Terbižan, Dobravlje 4 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

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.« 

O b e n e m p a j e p r a v t a 
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. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Božja beseda nas vedno spremlja – tudi sredi doline vsakdana, 
ko oblak znova zakrije goro spremenjenja, ko ne občutimo več 
notranje preobrazbe, ki jo ponavadi čutimo v molitvi. 
Potrebujemo pa oboje: gledanje Božjega veličastva, 
kontemplacijo, v kateri izkušamo Božjo bližino, in vero, ki izhaja 
iz poslušanja, pripravljenosti, da bi v sušnih trenutkih 
prisluhnili Božji besedi in ji sledili ter se v premišljevanju Božje 
besede vedno znova pustili voditi v neizrekljivo Božjo 
skrivnost. 


