
Tisti, ki jih ljubezen 
ni nikoli ranila,
nikdar ne bodo 

mogli reči: 
”Živel sem”, 

kajti v resnici 
nikoli niso živeli.

Paul Coelh
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2. postna nedelja

oznanilo
META GRE V HRIBE             Mt 17,1–9
»Meta, kaj je s teboj, da te ni več v cerkev? 
Do lani si redno prihajala.« – »Vpisa-
la 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 obzor-
jem in izgubljali 
v neskončnost. 
V njih je zrl 
odsev Očetove 
lepote. Če jo 
znajo in v ko-
likor jo znajo zreti tudi današnji planin-
ci, imajo v Jezusu velikega prijatelja. 
Toda Jezusa je vleklo na goro še nekaj dru-
gega. Tam se je želel srečati z Očetom. Pa 
ne le skozi ogledalo narave, temveč oseb-
no: pogovor z Očetom ga je tako prevzel, 
da mu je obraz zažarel in so se mu oblačila 
zasvetila. Kaj vse sta si povedala, ni zapisa-



SVETE MAŠE

OZNANILA

NEDELJA, 12. marec 2017
    2. postna nedelja
9.30 za Božjo pomoč 
        in blagoslov v zakonu
NEDELJA, 19. marec 2017
    3. postna nedelja
9.30 za + iz družine Horvat
NEDELJA, 26. marec 2017
    4. postna nedelja
9.30 za + starše Rozalijo 
                in Ludvika Pešti
        za + dr. Joška Buch

1. Celodnevni izlet v Steyr
sobota, 6. maj 2017
Cena: 45 EUR za avtobus, kosilo, vstopnine in vodenje (vodič v muzeju)
Program:
- župnijska cerkev Jezusovega rojstva in muzej jaslic
- evangeličanska cerkev A. B. Steyr
- mestna cerkev Sv. Egidija in Kolomana
- kosilo
- mesto Steyr in Marijina cerkev
- kmetijsko - tehnični muzej v kraju Dietach
Prijavite se čim prej.

2. V nedeljo, 26. marca 2017, bomo 
ob 9.30 obhajali zlato mašo (50 let 
duhovništva) g. Franca Zmrzlikarja. 
Lepo vabljeni.
3. Zbiramo stvari za Flohmarkt / 
Bolšji sejem. Če imate doma stvari, 
ki jih morda ne potrebujete, pa so 
primerne in uporabne, jih lahko pri-
nesete - jih bomo ponudeili na Bolš-
jem sejmu. Flohmarkt bo v soboto in 
nedeljo (25. in 26. marca 2017).

no. Vemo le, da je 
Oče nad Sinom iz-
razil veselje, apos-
tolom 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 živl-
jenje. 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 tesne-
je poveže z Očetom in se utrdi v svo-
jem 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 pogov-
or 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 poslan-
stvu in se neprenehoma spreminjati.
Meta, ali nisi tega tudi ti potrebna?
   Po: F. Cerarju

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!

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)

Komu Jezus obljublja 
‘Božje kraljestvo’?
Bog hoče, »da bi se vsi ljudje reši-
li in prišli do spoznanja resnice« (1 
Tim 2,4). ‘Božje kraljestvo’ se začen-
ja pri ljudeh, ki se po Božji ljubezni 
dajo spremeniti. To so po Jezusovi 
izkušnji predvsem ubogi in mali. 
(KKC 541–546, 567) 

Celo ljudem, ki so oddaljeni od 
Cerkve, se zdi pri Jezusu očarujoče, da 
se z nekakšno ‘pristransko’ ljubeznijo 
najprej obrača na družbeno in socialno 
izločene. V govoru na gori imajo ubogi 
in žalostni, žrtve preganjanja in nasilja, 
vsi, ki s čistim srcem iščejo Boga, vsi, 
ki iščejo njegovo usmiljenje, njegovo 
pravičnost in njegov mir, prednostni 
dostop do Božjega kraljestva. Posebej 
so povabljeni tudi grešniki: »Ne po-
trebujejo zdravnika zdravi, ampak 
bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, 
ampak grešnike« (Mr 2,17).

Nobeno trpljenje 
ni nesmiselno. 

Vedno je utemeljeno 
v Božji modrosti.
(Tomaž Akvinski)

Bog, odvrniti se od tebe 
pomeni pasti. 

Obrniti se k tebi pomeni vstati. 
V tebi ostati pomeni 

imeti vedno zanesljivo pomoč.
(sv. Avguštin)
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Ste se danes 
že nasmejali?

TRKANJE NA PRSI
Trkanje na prsi je izraz iskrenega kesanja. 
Zato to ni samo neko obredno dejan-
je. Trkamo se na prsi, da bi »pretresli«, 
zbudili našo notranjost, da bi se izvila iz 
otopelosti in se odprla Gospodu.
Tudi evangelij poroča o trkanju na prsi. 
Spomnimo se samo znane prilike o 
ošabnem farizeju in skesanemu cestninarju, kjer beremo, da je ta stal zadaj v 
templju, se tolkel po prsih in govoril: »Bog, bodi milostljiv meni grešniku!« 
(Lk 18,13). Isti evangelist poroča, da so se ob Kristusovi smrti množice, ki so 
videle, kaj se je zgodilo, »tolkle po prsih« (Lk 23,48).
Pri sv. maši pa se trkamo na prsi pri kesanju, ko molimo: »Žal mi je, zelo mi 
je žal.« Včasih so poznali trikratno trkanje na prsi. Nekateri ponovijo to kret-
njo pred obhajilom, ko molimo: »Gospod, nisem vreden, da prideš k meni.«
Sedaj poznamo pomen trkanja na prsi. Odslej se nikoli ne trkajmo na prsi, ne 
da bi ob tem pomislili na to, kar delamo in kaj želimo s tem doseči. Zbudimo 
svoje srce in prisluhnimo Božjemu glasu, da se bomo poboljšali in resnič-
no rasli v vsem dobrem.  Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli

Slepi so tisti, ki:
- mislijo, da vera nima nič opraviti s konkretnim življenjem,
- mislijo, da je kaj drugega bolj zanimivo in pomembnejše od Boga,
- mislijo, da bodo lahko shajali brez vere kot mnogi njihovi prijatelji in kolegi,
- mislijo, da Jezus nasprotuje veselju do življenja.

Gospod, daj vsem tem slepim, 
da po tvoji milosti spregledajo!                   

Po: Radio Ognjišče, apr. 2011

KJE BIVA BOG – Katehet: »Morda 
kdo ve, kje lahko v vsakodnevnem 
življenju srečamo Boga?« – Janezek: 
»Med tednom bolj težko, ker živi v 
raju, v nedeljo pa pride v Cerkev.«


