
ROMANJE NA GORO 

Kristus, učlovečeni Bog, utelešena Ljubezen, je bil kot 

edinorojeni Sin Boga Očeta poslan ljudem, da bi jih 

rešil sužnosti greha in smrti ter jih povedel na Goro 

večnega življenja. 

To svoje poslanstvo je Kristus na različne načine 

oznanjal apostolom, ki jih je izbral za svoje bližnje 

sodelavce, in vsem drugim učencem, ki so ga hoteli 

poslušati in mu slediti. 

Tri posebno drage apostole, Petra, Jakoba in Janeza, 

je Jezus nekoč peljal s seboj na samotno in visoko 

Goro (Tabor), da bi skupaj molili. In tam se je zgodilo 

nekaj čudovitega. Jezus je nenadoma ves zasijal v 

belini in sončnem žaru, tako da so apostoli v velikem 

začudenju in strahu strmeli vanj. Ob njem so spoznali 

Mojzesa in Elija, predstavnika starozavezne postave 

in prerokov. Iz svetlega oblaka so zaslišali skrivnostni 

glas nebeškega Očeta: »Ta je moj ljubljeni Sin, Njega 

poslušajte.« 

Ker jim je Jezus zapovedal, da naj o doživetju 

nikomur ne pripovedujejo, so to čudovito »taborsko 

svetlobo« nosili s seboj vse življenje in šele po 

Jezusovem vstajenju in po binkoštnem obdarovanju 

Svetega Duha so začeli razumevati vsebino in pomen 

Jezusove spremenitve na Gori.  

Jezus je svoje apostole želel s tem dogodkom pripraviti na pravo umevanje svojega trpljenja in smrti na križu ter na njihovo 

sodelovanje pri uresničevanju odrešitvenega božjega načrta. K vsemu temu pa vabi Jezus s svojo spremenitvijo na Goro tudi nas, 

kristjane tretjega tisočletja. Vabi nas na goro popolnosti. 

Kakor je on šel skozi trpljenje in smrt v vstajenje in poveličanje, tako se moramo v svojem zemeljskem življenju tudi mi 

spopadati z vsakovrstnimi preizkušnjami in nositi svoj križ na Goro popolnosti.  
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Na gori v Božji bližini 

Med molitvijo na gori se je Jezus spremenil (dobesedno »preobrazil«). 

Podoba njegovega obličja se je spremenila, »njegov obraz je zasijal kot sonce 

in njegova oblačila so postala bela kot luč« (Mt 17,2), v evangeliju pove 

apostol Matej. Ob Jezusu sta se pojavila Elija in Mojzes. Ves prevzet od tega 

doživetja je apostol Peter želel zadržati može in je predlagal, da postavijo tri 

šotore. Jezus pa je njegovo ponudbo enostavno preslišal. 

Zakaj?... Nekateri razlagalci tega dogodka poudarjajo, da »Bog ni prišel na 

zemljo zato, da bi mu človek postavljal hiše, v katerih naj bi prebival, marveč 

je prišel zato, da bi prebival v hišah in domovih, kjer prebivamo mi«. 

 

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 ! 

Vse, kar je prihajalo z nebes, je razodevalo 

Jezusovo Božje veličastvo. Enako velja tudi za 

vse, kar je Jezus storil. 

 »Ta je moj ljubljeni Sin,  

nad katerim imam veselje;  

njega poslušajte!« 



 

 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo drugo postno nedeljo.  
 V postnem času lepo vabljeni k molitvi križevega pota: vsak petek in nedeljo ob 10.00. 
 V torek bodo zopet svetopisemske urice. Začetek ob 17.15. 
 V petek po sveti maši (ob 19.00) bo potopisno predavanje, ki ga bo imel Aleš Zver. Predstavil nam 

bo eno najbolj znanih romarskih in pohodniških poti na svetu: Jakobovo pot. Aleš je 900 km do 
atlantskega ocena prehodil poleti 2019.  

 Hvala vsem, ki ste darovali za potrebe naše župnije:  za poravnavo dolgov, ki so nastali ob prenovi 
zunanjosti naše cerkve.  

 Hvala Slavilni skupini Veselje, ki je sooblikovala sveto mašo in adoracijo. Hvala tudi skupini 
birmancev za sodelovanje z branjem uvodov in križevega pota.   

 Čez dva tedna bodo katoliški kristjani po vseh slovenskih župnijah izbirali nove člane Župnijskega 
pastoralnega sveta za obdobje 2020-2025. Prihodnjo nedeljo boste dobili liste, na katere boste 
napisali kandidate za člane ŽPS. Predlagali boste iz svojega okolja, svoje vasi: dva moška in dve 
ženski ter eno dekle in enega fanta. Predlagajo lahko vsi tisti, ki so dopolnili 16 let in so prejeli 
zakramente uvajanja (sveti krsti, sveto evharistijo in sveto birmo). Predlagate lahko tiste, ki so 
dopolnili 16 let, ki so prejeli zakramente uvajanja ter jih odlikujejo trdna vera, nravno (moralno) 
življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi). 

 Zahvaljujemo se skupini iz Boračeve, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje 
cerkve ima od sobote naprej skupina Radenci - sever.  

 

 

 

 

 

 

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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8. MAREC 8.00 Za žive in + župljane; Za + starše Janka in Frančiško Žitek 

Sv. Janez od Boga 10.00 Za + Jožeta Fartek s Tišine 

 

PONEDELJEK   

9. MAREC   

Sv. Frančiška Rimska   

 
TOREK   

10. MAREC 18.00 Za + Matildo Rantaša                                           (hčerka Zdenka z družino) 

40 mučencev   

 

SREDA   

11. MAREC 18.00 Za + Vilija Šinko, obl. 

Sv. Benedikt   

 
ČETRTEK   

12. MAREC 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Justna 18.00 Za + iz družine Šipič, Trojnar in Petrovič 

 
PETEK   

13. MAREC 18.00 Za + Milka Štelcerja                   (Sandi Fras in Dejan Kukovec z družinama) 

Sv. Kristina   

 
SOBOTA   

14. MAREC 18.00 Za + očeta, mamo in brata Škrlec 

Sv. Matilda  Za + Karleka Ficko iz Šratovec, obl. in v dober namen 

TRETJA POSTNA NEDELJA 
 

  

15. MAREC 8.00 Za žive in + župljane; V zahvalo za zdravje 

Sv. Klemen 10.00 Za + Angelo Števanec, obl. in + Leopolda 

SVETE MAŠE 
Od  8. do 15. marca 2020 


