
 Spremenjenje na gori 

Trije učenci, ki so doživeli Jezusovo spremenjenje, so o tem molčali. Toda 

ljudje se izražamo na več načinov, ne samo z govorico. Kdor doživi ljubezen, ki 

mu seže do srca, postane sam ljubezniv. Če se komu kaj posveti, bo začel sam 

svetiti, žareti. Če človeka doživi drugače, bo z njim drugače ravnal. Tudi če 

učenci niso niti pisnili o tem, kar so doživeli, vendar so se spremenili po tem, 

ko so bili priče spremenjenja. Kmalu po tem doživetju, tako opisuje evangelist 

Luka, so zbrali pogum, da so se podali z Jezusom na pot proti Jeruzalemu – 

drugim učencem so dajali moč. Učenci molčijo. Vendar premikajo določene 

stvari, premikajo sebe in druge: pripravljeni so iti tudi tja, kjer postaja resno, 

kjer jih pričakuje križ. 

Samo evangelist Luka pripoveduje o Jezusovi molitvi pri njegovi spremenitvi. 

»Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova 

obleka je belo sijala« (Lk 9,29).  

V molitvi pridemo v stik s svojim resničnih bistvom. Tu odpade vse, kar je 

površinskega. Razbijejo se maske, za katerimi 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 pojavila Mojzes in Elija. Mojzes je postavodajalec 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 poslanstvo. 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 spremenitvi – 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. 
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Komaj kaka senca pade na obleko, 

samo senca trpljenja. 

Kdor ga prizna kot Boga, 

ta vidi dvoje: križ in svetlobo. 

Pravzaprav ne vem kaj početi z Jezusovim spremenjenjem. Tako malo veze 

ima z našo resničnostjo. Lepo je, da si kdaj pa kdaj lahko tako očaran. 

Mislim, da to vedno znova rabimo. Vendar sem tako kot Peter v skušnjavi, da 

bi se zaustavil v svojih sijajnih trenutkih. Tedaj pa mislim, da bi moralo odslej 

za zmeraj samo od sebe tako naprej potekati in celo se ne bi rad spustil v 

življenjske nižave. Vendar siva vsakdanjost pride hitreje za mano, kot bi si to 

želel. Naše življenje ni brez napak, ni brezmadežno belo, kajti komaj kdaj 

zažari v vsem sijaju in doživetja na vrhu gora so bolj redka. Naše resnično 

življenje se odvija v dolini. V vsakdanjem življenju so stremljenja, govorjenja 

in dejanja. Tam, kjer vsak dan z muko gre naprej in velikokrat v smislu mota: 

»dva koraka naprej in enega nazaj«. Odločilno je, če v sivi vsakdanjosti 

najdemo smisel in ostanemo zvesti. Ali nas vodi ljubezen, ne samo na vrh 

gore, kjer je vse v svetlem sijaju. Ali verujemo, upamo in zaupamo, da je Bog 

z nami v čolnu tudi v temni dolini, še posebej  

ko doživljamo neuspehe. 



… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo drugo postno nedeljo.  

 Župnija Kapela in Mala Nedelja organizirata romanje v Medjugorje od 26. do 28. marca. Cena 

romanja je 130 evrov. Če bi kdo želel romati z njimi, naj se prijavi župniku pri Kapeli. 

 Za romanje v Črno goro in Albanijo imamo poln avtobus. Prosim, da prijavljeni na romanje do 

prvega aprila poravnate prvi obrok.  

 V torek bodo zopet svetopisemske urice. Začetek 17.15. Vabljeni. 

 V sredo nadaljujemo duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Še štiri srečanja. Začetek ob 18.30, 
po sveti maši.  

 V petek bo na začetku svete maše molitev križevega pota, ki ga bodo vodili veroučenci 3. 
razreda – letošnji prvoobhajanci. 

 V soboto bo pri sveti maši prepevala družina Babič z Mote, to je družina z osmimi otroki. 
Zapeli bodo še nekaj pesmi po sveti maši.  

 Križev pot za mlade bo prihodnjo soboto ob 18.00 na Hotizi. Lepo vabljeni tudi naši mladi. 

 Prihodnjo nedeljo bomo pri sveti maši ob 10.00 obhajali Materinski dan, ker je naslednji dan 
praznik Gospodovega oznanjenja. Pri sveti maši bo sodeloval otroški pevski zbor, otroci 
svetopisemskih uric ter veroučenci prvega in drugega razreda.  

 Najlepša hvala tistim, ki ste napekli pecivo in postregli pevkam Vokalne skupine Evterpe.  

 Hvala Alojzu Zveru, da je obrezal sadno drevje in vsem tistim, ki ste pospravili veje. Hvala 
vsem, ki ste poskrbeli, da je v času moje odsotnosti vse potekalo tekoče. 

  Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina z Ljutomerske ceste in Rihtarovec. 

 Hvala staršem 2. razreda veroučencev, ki so v soboto očistili 

veroučne prostore. Na razpolago je nova številka Praznična.  

 

 

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/
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17. MAREC 8.00 Za + mamo Antonijo Mlinarič, obl. in očeta Mateja 

Papeška nedelja 10.00 Za + Debelak Karla, obl. s Petanjec 

 

PONEDELJEK   

18. MAREC   

Sv. Ciril Jeruzalemski   

SVETI JOŽEF 
TOREK   

19. MAREC 18.00 Za + Kocuvanov rod 

Sv. Doroteja  Za + Jožeta Šoštarič, obl.(domači); Za zdravje in blagoslov  

 

SREDA   

20. MAREC 18.00 Za Jožetovo zdravje 

Sv. Klavdja  Za Jožefo Rožman                                                 (soseda Tončka z družino) 

 
ČETRTEK   

21. MAREC 18.00 Za + Šinko Vilija, 7. dan                                                   (p. n. Marije Šinko) 

Sv. Nikolaj iz Flüe  V dober namen 

 
PETEK  KRIŽEV POT 

22. MAREC 18.00 Za + Andreja Kosi                                              (p. n. birmanca Kosi Andreja) 

Sv. Lea  Za + Franca Kovačiča                                                     (p. n. družine Šonaja) 

 
SOBOTA  Pri maši poje družina Babič 

23. MAREC 18.00 Za + mamo Mileno Kežmah, obl. in + očeta Franca 

Sv. Rebeka  Za + Zvonko Zmazek                                                        (p. n. družine Berič) 

TRETJA POSTNA NEDELJA     

  Materinski dan 

24. MAREC 8.00 Za + Puklavčev rod; Za žive in rajne župljane 

Sv. Katarina Švedska 10.00 Za + Franca in Jožefo Pintarič, obl.; V zahvalo za 70 let življenja 

SVETE MAŠE 
Od 17. do 24. marca 2019 


