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Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov Sin Mr 9,2-10 
 2 Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na 

visoko goro. Vpričo njih se je 
spreménil. 3 Njegova oblačila so postala 
bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne 
more pobeliti noben belivec na svetu. 4 
In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in 
pogovarjala sta se z Jezusom. 5 Oglásil 
se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, 
dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri 
šotore: tebi enega, Mojzesu enega in 
Eliju enega.« 6 Ni namreč vedel, kaj bi 
rekel, kajti zelo so se prestrašili. 7 
Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz 
oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj 
ljubljeni Sin, njega poslušajte!« 8 Ko so 
se hitro ozrli naokrog, niso videli 
nikogar več razen Jezusa samega, ki je 
bil z njimi. 9 In medtem ko so šli z gore, 
jim je naróčil, naj nikomur ne 
pripovedujejo tega, kar so videli, dokler 
Sin človekov ne vstane od mrtvih. 10 To 
besedo so ohranili zase in se med seboj 
spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih. 

 
NI VSEENO, V KAJ GLEDAM 

Sklepni stavek današnjega evangelija, ko Kristus učencem naroči, »naj 
nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli« na gori, »dokler Sin človekov 
ne vstane od mrtvih« (Mr 9,9), najbrž ne preseneča samo mene. Zakaj 
Kristus prepoveduje govoriti o dogodkih, povezanih z njim, ko pa na koncu 
Markovega evangelija učencem celo zapove: »Pojdite po vsem svetu in 
oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,15). Ni zanemarljivo 
dejstvo, da Kristus to naroča učencem po veliki noči, potem ko je trpel, 
umrl in vstal in so apostoli bili »temu priče« (Apd 2,32). Ko so prišli z gore, 
pa so bili učenci nad Jezusom navdušeni. Pomislimo samo na Petra, ki je 
hotel kar na gori postaviti tri šotore. 



Toda navdušenost ni dovolj za govorjenje o Jezusu. Ne, o Kristusu lahko 
prav govori samo tisti, ki je priča velikonočnih dogodkov. Trije učenci so 
videli poveličanega Kristusa in zrli so njegovo slavo. Videli so njegova 
»nadvse bela« oblačila. »Beli« Kristus nas spominja na Sina  človekovega, 
na Odrešenika, kakor ga je opisal prerok Danijel. Nevarno je, da bi kdo 
govoril o Kristusu samo v luči poveličanja, ne da bi se zavedal, da je ta sad 
trpljenja in smrti. Od tod Jezusova prepoved govorjenja o dogodku na 
gori. O tem doživetju bodo lahko govorili samo po veliki noči in v njeni 
luči. 

Markov evangelij in današnji odlomek nas vabita k branju in pregledu 
Kristusovega življenja v luči oznanila umrlega in vstalega Kristusa. Vabi pa 
nas, da tudi na svoje življenje pogledamo v luči poveličanja. Na vse 
napore, na vse žrtve, na življenje sploh moramo gledati v velikonočni luči. 
Tudi na naše postne odpovedi moramo gledati z vidika velike noči. Ne 
smemo krščanskega pogleda na življenje enačiti s pogledom trpljenja. Prav 
tako ga ne moremo zožiti na idilično pot brez naporov ali trpljenja. 

Z današnjim evangelijem Kristus ne želi spremeniti samo pogleda 
učencev, ki so bili z njim na gori, ampak pogled učencev vseh časov. B. Rustja 

 
 
POSTNI ČAS 

Spet je petek, spet križev pot … Oh ja, in spet ribe za večerjo.  
Blaževi so se iz cerkve vračali domov. »Mami, zakaj tega posta ne 

skrajšamo? 40 dni je preveč. Postni čas je tako dolgočasen,« je Neža 
prekipevala od življenjske moči.  

»Stradamo in se odpovedujemo in nismo sploh nič veseli …« se je Blaž 
kar hitro strinjal s starejšo sestro: »Ja, za konec pa še šprica kri, pa žeblje 
zabijajo v roke, Jezus umre …« je našteval. 

Ati je zaustavil korak: »Blaž, Jezusova zgodba se ne konča s trpljenjem. 
Po trpljenju je na vrsti čudež. Največji od vseh. Ne pozabi, da je Jezus 
umrl, a je potem tudi vstal od mrtvih. Prikazal se je ženam in apostolom in 
se družil z njimi. Jezusova zgodba se vsekakor ne konča s trpljenjem!«  

Blaž je tuhtal in tuhtal: »S čim pa se potem konča?«  
»Odlično vprašanje, Blaž! Misliš, da vem odgovor? Ne vem ga, morda 

zato, ker konca sploh ni.«  
»Odličen odgovor, ati, ampak vsaka stvar ima konec!« se ni dal Blaž.  
»Zakaj misliš, da je tako? Božja ljubezen je brezmejna, nima konca. 

Zato tudi zgodba vstajenja in odrešenja nima konca, kar traja in traja …« 
»In traja in traja in traja …«  

Družinica je medtem prispela domov. Neža se je javila, da pripravi 
večerjo: »Jaz naredim ribji namaz, ti, ati, pa razmisli, kako mi boš razložil, 
da post tako dolgo traja. Ker to res ni logično.«  

»Kakšna vztrajnost! Lahko bi bil strog in tebi, mlada dama, zažugal, da 
se pogovarjaj malce bolj premišljeno, a me tvoja vztrajnost vedno navduši. 
In tudi vztrajnost je sad posta. Ko se je treba prebijati skozi nekaj 



dolgotrajnega, mučnega, dolgočasnega …, takrat se oblikujemo v vztrajne 
ljudi. In ti si na dobri poti.«  

»A jaz sem tudi na dobri poti, ati?«  
»Seveda, Blaž, ko razmišljaš in se pogovarjaš o Jezusu, si na najboljši 

poti!«  
»Hotel sem vprašati, če sem že zeeelooo vztrajen?« se ni dal Blaž.  
»Kakor kdaj,« je smeje pripomnila mami. »Ko je treba pojesti polento, 

takrat nisi najbolj vztrajen. Ko pa je treba peš visoko v hribe, no, takrat pa 
gotovo si! A post je oboje – novi izzivi in sprejemanje starega, običajnega, 
tistega, kar nam je naporno … In kot pravi Neža, post je soočanje z 
dolgčasom.«  

»Post je soočanje z dolgčasom, resno?« Neža je zavila z očmi. »Ampak 
kaj nam je tega sploh treba!« Položila je namaz na mizo, mami je medtem 
že narezala kruh in sir. Zmolili so in jedli.  Povzeto po: M. Pezdir Kofol 
 
POSTNI ČAS 
Postni čas nas vabi k osebni in skupni družinski molitvi, dobrim delom, 
sveti maši in sveti spovedi. 
 
VEROUK 
Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in vabim 
starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih 
najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), 
nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.  
 
VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA 
V petek ob 18. uri bodo veroučenci 8. razreda povabljeni na veroučno 
srečanje preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA OB SOBOTAH 
Vsako soboto se bo sveta maša pričela z molitvijo križevega pota. 
  
SVETA SPOVED 
Zakrament svete spovedi je zakrament božjega usmiljenja in ljubezni Boga 
do vsakega človeka. Prav je, da vsaj v času pred veliko nočjo in božičem 
gremo k sveti spovedi. Tega pa za lansko veliko noč in tudi božič ni bilo 
mogoče, zaradi epidemije. Da bi lažje omogočili za letošnji postni čas bo 
pred vsako sveto mašo priložnost za sveto spoved. Res lepo povabljeni k 
sveti spovedi. 
 
SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV 3. RAZREDA 
V torek po sveti ob 17. uri, vabljeni starši veroučencev tretjega razreda na 
srečanje v župnijsko cerkev. 
 



VEROUK 
V tednu, ki je pred nami bomo začeli z veroukom tukaj na Kristan Vrhu za 
veroučence od 1. do 4. razreda. Ker so skupine manjše in ob upoštevanju 
vseh ukrepov je verouk izvedljiv. Za vse ostale veroučence pa je verouk na 
daljavo. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
PRVA NEDELJA 
Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za potrebe župnije. Bog 
povrni za vsak vaš  dar. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V tem tedni skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Kačjega Dola. 
 

2. POSTNA NEDELJA 
Ponedeljek 

1.3.2021 
sv. Albin 

škof 
  

Torek 
2.3.2021 

sv. Neža 
Praška 

opatinja 

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
za † Nikolaja Mlinariča  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
3.3.2021 

sv. Kunigunda 
kraljica 

  

Četrtek 
4.3.2021 

sv. Kazimir 
poljski 

kraljevič 
prvi četrtek 

 
 

 

Petek 
5.3.2021 

sv. Hadrijan 
mučenec 
prvi petek 

  

Sobota 
6.3.2021 

sv. Nika 
redovnica 

prva sobota 

7.45 
8.00 

molitev Križevega pota 
za zdravje in blagoslov v družini 
 

Nedelja 
7.3.2021 

3. POSTNA 
NEDELJA 

sv. Perpetua 
in Felicita 
mučenki 

prva nedelja 

9.00 
 
 
 

10.30 

za † Marijo in Janeza Šoštarja 
za † Tilko in Edvarda Medveda, 
starše Drobne 
 
za † dva Antona Tratenška 
za † Ano Zvonar 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


