
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Prišel pa je iz oblaka glas,  
ki je govoril:  
»Ta je moj Sin,  
moj Izvoljenec,  
njega poslušajte!«  
In ko je ta glas nastal,  
je bil Jezus sam.  
In oni so molčali  
in niso v tistem času 
povedali nikomur nič tega,  
kar so bili videli.   

 
 

(Lk 9, 35-36) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

222 ...    PPP OOO SSS TTT NNN AAA    NNN EEE DDD EEE LLL JJJ AAA ...    
 

 
 

 

Kaj pomeni križ zate?  
Kako razlagaš boleča doživetja,  

kot bolezen, nezgodo, nesrečo,  
smrt ljubega človeka?  

Vidiš v tem Božjo zavrnitev  
ali celo kazen …?  

 

Ali prepoznaš v  
križu skrivnost  

Jezusa,  
ki je vzel nase  

svoj križ,  
Bog pa ga 
 je obudil  

in ga potrdil kot  
Gospoda sveta? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

      PPP EEE TTT RRR OOO VVV AAA    III LLL UUU ZZZ III JJJ AAA    
 

Na poti proti Jeruzalemu Jezus dva-
najsterim postavi vprašanje o samem 
sebi: Kaj pravijo ljudje, kdo sem? Do-
bil je odgovor. Vendar je Jezusa bolj 
zanimalo osebno mnenje izbranih 
učencev: Kaj pa vi pravite, kdo sem? 
Peter je tedaj odgovoril: Ti si Mesija, 
Božji Maziljenec. Kljub temu 'zadetku 
v polno' Peter in drugi učenci še niso 
mogli razumeti, kaj to pomeni in kdo 
je pravzaprav Jezus v resnici. Zato 
je osem dni po tem dogodku Jezus 
zgodaj zjutraj popeljal Petra, Janeza 
in Jakoba na goro molit in se med 
molitvijo spremenil. Zažarel je v svo-
jem Božjem bistvu, njegova oblačila 
so belo sijala, Mojzes in Elija sta se 
pogovarjala z njim. In tedaj je Peter 
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spet nepričakovano dejal: »Učenik, 
dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri 
šotore /.../« (Lk 9,33). 
 

Videnje in doživetje Jezusove Božje 
slave sta Petra popolnoma prevzeli. 
Tako kot nas lahko včasih prevzame 
globoka molitev, občutek občestva 
s svetim, Božjim, močna duhovna 
doživetja na romanjih, doživetja v 
duhovnih skupinah in podobno. Ne-
katere to tako odnese, da mislijo, da 
so že dosegli cilj, da so že v nebesih. 
Od tu do verskega fanatizma je le še 
majhen korak. Evangelij o Jezusovi 
spremenitvi na gori nam pove nekaj 
pomembnega. Naše mesto zaenkrat 
ni tam gori, na gori. Videnje je kmalu 
izginilo. Jezusa in učence je prekril 
oblak, iz katerega se je zaslišal glas: 
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega 
poslušajte« (Lk 9,35). Njega poslu-
šajte, pomeni: pojdite z gore, pojdite 
z njim v Jeruzalem, kjer ga bodo za-
vrgli in umorili, a tretji dan bo vstal. 
Do slave, ki so jo učenci doživeli na 
gori in ki jo mi občasno lahko doži-
vimo, je še dosti poti: pot do slave 
vstajenja gre preko križa! 
 

Po: Z. Štrublju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samo evangelist 
Luka pripovedu-
je o Jezusovi mo-
litvi pri njegovi 
spremenitvi na 

gori. »Medtem ko je molil, se je videz 
njegovega obličja spremenil in nje-
gova obleka je belo sijala«.  
 

V molitvi pridemo v stik s svojim res-
ničnih bistvom. Tu odpade vse, kar 
je površinskega. Razbijejo se maske, 

za katerimi kdaj tičimo. Spremenitev 
pomeni, da preseva pravšnje, naša 
prvotna lepota. Božji sijaj, ki je v nas, 
sije na našem obličju. Spoznavamo, 
da smo Božje veličastvo.  
 

Ko se je Jezus spremenil, sta se poja-
vila Mojzes in Elija. Mojzes je posta-
vodajalec in osvoboditelj. Ko molimo, 
se naše življenje uredi in v Bogu 
izkušamo resnično svobodo. Kaj si 
mislijo o nas ljudje – to ni več tako 
pomembno. Elija je prerok. V molitvi 
odkrivamo svoje preroško poslan-
stvo. Tukaj zaslutimo, da lahko s 
svojim življenjem izrazimo nekaj, 
kar lahko postane vidno v tem svetu 
samo po nas. V molitvi – tako nam 
govori pripoved o Jezusovi spreme-
nitvi – pridemo v stik s svojim pravim 
lastnim jazom, tu zažari v nas Božje 
veličastvo. Vsekakor pa te molitvene 
izkušnje ne moremo zadržati. Vedno 
znova nam izginja. Nek oblak zopet 
zatemni naš pogled, mi se moramo 
samo s spominom na to izkušnjo luči 
vrniti v največkrat megleno dolino 
našega vsakdana. 
 
 

 PET PRVIH SOBOT … 
 
 

Pet prvih sobot zaporedoma:  
1. obhajamo spoved v duhu zadoš-
čevanja Marijinem brezmadežnem 
Srcu; spovemo se lahko že prej; 
2. prejmemo zadostilno sv. obhajilo, 
(to je osrednje dejanje pri opravljanju 
petih prvih sobot v mesecu); 
3. zmolimo en del rožnega venca; 
4. petnajst minut delamo družbo 
Marijinem Srcu s premišljevanjem 
ene ali več skrivnosti rožnega venca; 
5. vse to opravimo z namenom zadoš-
čevanja Marijinem Srcu. 
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NEDELJA 2. POSTNA * Matija, apostol * Konstancij, redovnik 
 

24. 02. 2013 

 

 

07.00 
09.00 
 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Milana TERGLAV in vse ŠPRONGOVE  
…. za + Jožeta AVŽNER (obl.) in starše  
            ROJŠEK, AVŽNER          * maš.: Janez B., Jože K.

…. za + Vincenca, Angelo ZAGORIČNIK, vse ostale 
…. za + Radota TROBINA (obl.), vse sorodnike                                     
                                                  * maš.: Janez B., Jože K.

PONEDEL. Valburga, opatinja * Terazij, carigrajski patriarh 
 

25. 02. 2013 
 

07.00 …. za + Terezijo URATNIK (30. dan) 
…. za vse + JOŠOVČEVE                 * maš.: Janez B., Jože K.
 

TOREK Aleksander (Branko), škof * Agrikola, škof 

 

26. 02. 2013 
 

17.00 …. za + Majo MOŽINA (obl.) in vse MOŽINOVE 
…. za + Anžeta KOLENC             * maš.: Janez B., Jože K. 

SREDA Gabrijel ŽMB, redovnik * Bazilij in Prokopij, red.   
 

27. 02. 2013 
 

06.30 
07.00 

     križev pot 

…. za + Rozalijo ŠVAJGER, vse ŠVAJGERJEVE 
…. za + Ivana KUDER (obl.)           * maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK Roman, opat * Hilarij (Radovan), papež * Osvald 
 

28. 02. 2013 

 

17.00 …. za + Jožeta ZBIČAJNIK ter Jožefo  
             in Marijo HOSTNIK 
      po maši molitev za duhovne poklice 

 

PETEK Albin (Zorko), škof * Evdozija, mučenka * Feliks III. 
 

01. 03. 2013 
 

PRVI 

 

16.30 
17.00 

 

     križev pot in blagoslov z Najsvetejšim 

…. v čast Srcu Jezusovemu.                       

SOBOTA Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja * Angela od Križa         
 

02. 03. 2013 
 

PRVA   
 

Prva izmed petih 
 prvih sobot - kot 

 

17.00 
 
 
 

  priprava 

…. za + Zvonka (obl.) in Marijo TURNŠEK,  
            starše LEŠNIK, vse sorodnike 
…. za + Jožefa KORŽE (1. obl.)     * maš.: Janez B., Jože K.
  
  na posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu 

NEDELJA 3. POSTNA * Kunigunda, kraljica * Marin in Asterij, m.  
 

03. 03. 2013 
 

PRVA 

 

07.00 
09.00 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA.              
…. za svetost papeške službe in modrost 
          kardinalov za konklave  

    24.02.  –  03.03.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V četrtek, 28. februarja v Vrbju pre-
davanje: »Verujem v Svetega Duha«.  
 
 

 

To soboto, 2. marca bo 
prva izmed petih prvih 
sobot, ki jih bomo v naši 
župniji obhajali kot pri- 
pravo na 15. avgust, ko 
se bo slovenski narod 

spet posvetil Mariji. Opravljanje pr-
vih sobot v mesecu je poleg češčenja 
Matere božje predvsem v tem, da z 
namenom zadoščevanja za grehe člo-
veštva prejmemo zadostilno obhajilo. 
To je že pred Fatimskimi dogodki 
zelo priporočal papež Pij X. Poleg 
tega naj bi vsako prvo soboto preži-
veli v duhu zadoščevanja in v molitvi 
za duhovne poklice ter svetost du-
hovnikov. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

Karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 4. 
marca ob 19.30 uri na 17. dobrodelni 
koncert "Z roko v roki", ki bo v Domu 
II. slovenskega tabora v Žalcu. Vstop-
nice dobite v zakristiji ali župnišču in 
na blagajni eno uro pred koncertom. 
Prijazno vabljeni!  
 
 

 

 ROMANJE 
 

 

Spomladansko romanje mariborske 
metropolije bo letos potekalo od 4. do 
6. aprila. Ob 1700-letnici Milanskega 
edikta bomo obiskali Beograd in Niš. 
Duhovni vodja bo nadškof metropolit 
msgr. dr. Marjan Turnšek. Cena ro-
manja: 189 € (50 € ob prijavi, ostalo 
na obroke brez obresti). Prijave tudi 
v našem župnišču. 

 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

MAREC 2013 
 

Splošni: Da bi naravo  
vedno bolj spoštovali in  
se zavedali, da je vse  
stvarstvo Božje delo,  
ki je zaupano človekovi odgovornosti.  
 

Misijonski: Da bi bili škofje, duhovni-
ki in diakoni neutrudni oznanjevalci 
evangelija do krajev zemlje.  
 

Slovenski: Da bi kristjani resno odgo-
vorili na klic Cerkve, naj se v postnem 
času odpovemo čemu, kar imamo radi 
ali nam je dovoljeno, ter se tako pri-
družimo Kristusu v puščavi. 
 
 

 

Po Sloveniji 
ponovno roma 
križ Svetovnega 
dneva mladih v Riu de Janeiru 2013. 
Romanje se je pričelo na praznik Gos-
podovega razglašenja v ljubljanski 
nadškofiji in se bo zaključilo na praz-
nik Jezusovega vstajenja v mariborski 
nadškofiji. V celjski škofiji bo od 18. 
februarja do 3. marca; v dekaniji Žalec 
pa 27. in 28. februarja. Srečanje mladih 
ob križu za našo dekanijo bo v sredo, 
27. marca ob 19. uri v Gotovljah.   
 

 

 ŠPORT 
 

 

Slovenski duhovniki le-
tos pripravljajo evropsko 
prvenstvo  duhovnikov 
v malem nogometu. Prvi 
tekmovalni dan bo v to-

rek, 26. 2., med 13.00 in 20.00 uro, v 
telovadnicah OŠ Žalec ter gimnazije 
Celje Center. Drugi finalni tekmovalni 
dan pa bo v četrtek, 28. 2. med 13.00 
in 20.00 uro v telovadnici OŠ Žalec. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


