
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Mt 17,1–9 

POGLED V ONSTRANSTVO 
 
Človek ima prirojeno željo, da bi prišel 
v stik z »onim svetom«. Išče načine, 
kako bi stopil vanj, ali pa bi ga kako 
pritegnil k sebi. 
Današnji evangeljski odlomek nam 
pripoveduje o Jezusovem doživetju 
nadnaravnega sveta. Povzpel se je na 
visoko goro, obraz mu je zablestel, 
obleka se mu je zasvetila, vsa 
zunanjost se mu je spremenila, 
pogovarjal se je skrivnostnimi osebami, 
iz oblaka se je slišal nenavaden glas. 
Za apostole je bilo vse to očiten znak, 
da jim je Bog na poseben način blizu. 
Petru je bilo vse skupaj všeč in izrazil je 
željo, da bi kar ostali tam. A so morali 
kaj kmalu sestopiti z gore in nadaljevati 
vsakdanjost. Naročeno jim je bilo, naj o 
dogajanju ne govore. 
Kaj nam vse to pove? 
Da je nadnaravni svet resničen. Kar so 
Peter, Jakob in Janez na gori videli in 
slišali, ni bila utvara, temveč je bilo prav 
tako res, kakor vse drugo, kar so ob 
Jezusu doživljali.  
 

 
 

 
 
Da je nadnaravni svet zares 
nadnaraven, drugačen od naravnega. 
Kdor stopi vanj, se spremeni, se 
pogovarja s skrivnostnimi osebami in o 
skrivnostnih rečeh, ki vsakomur niso 
dostopne.  
Da je – dokler smo na zemlji – vpogled 
v nadnaravni svet darovan le redkim in 
tudi tem le za kratke trenutke. Potrebno 
se je vrniti k dolžnostim vsakdanjega 
življenja. 
Da je v resničnost takih pojavov toliko 
verjeti, kolikor navajajo k poslušanju 
ljubljenega Sina. 
Da je vse, kar človek v trenutkih 
skrivnostnega nadnaravnega srečanja 
doživi, najbolje zadržati zase. Kako 
najti primeren izraz za nekaj, kar je 
neizrazljivo? Kako nekomu z besedami 
dopovedati, kar je nedopovedljivo? 
Da se nam bo pogled v onstranstvo v 
vsej polnosti odprl šele takrat, »ko 
bomo s Sinom človekovim od mrtvih 
vstali«. 
 

Po: Beseda da besedo 
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»Ta je moj ljubljeni Sin, nad 
katerim imam veselje; njega 

poslušajte!« 
 
Evangelij o Gospodovem spremenjenju 
na gori nam pred oči postavi Kristusovo 
slavo, ki napoveduje vstajenje in 
človekovo pobožanstvenje. Krščanska 
skupnost se začenja zavedati, da jo 
Jezus vodi kot apostole Petra, Jakoba 
in Janeza »na visoko goro, na samo« 
(Mt 17,1), da bi v Kristusu, kot otroci v 
Sinu, znova prejeli dar Božje milosti: 
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim 
imam veselje; njega poslušajte!« (Mt 
17,5). To je povabilo, da bi se oddaljili 
od hrupa vsakodnevnega življenja in se 
potopili v Božjo navzočnost. On nam 
želi vsak dan posredovati Besedo, ki 
prodira v globino našega duha, kjer 
razlikuje dobro od zla (prim. Heb 4,12) 
in krepi voljo do hoje za Gospodom. 

Benedikt XVI. 
 

 
 

Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje 
dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega 
očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz 
tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te 
bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v 
blagoslov. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo 
blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo 
preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi 
rodovi zemlje.«  

(1 Mz 12,1–3) 

 
Zgodba omenja trojni izhod, iz dežele, iz 
rodbine in iz očetove hiše. To so menihi 
razlagali takole: Najprej moramo oditi od 
vsega, kar nas dela odvisne, kar nas 
veže. Izseliti se pomeni: oditi v svobodo, 
postati svoboden od vsega, kar nas ovira 
v življenju, osvoboditi se podob, ki nas 
vežejo.  
Drugi izhod velja občutkom preteklosti. 
Po eni strani moramo pretekle občutke 
užaljenosti in prizadetosti pustiti za seboj 
in prenehati krožiti okoli njih. Vsekakor 
lahko izpustimo le to, kar smo sprejeli. Le 
če jih zaznam, jih lahko tudi izpustim. Po 
drugi strani pa naj bi izpustili tudi pretekle 
evforične občutke. Nekateri živijo le v 
preteklosti in govorijo o zlatih starih časih. 
Toda tako se upirajo temu, da bi bili tam, 
kjer zdaj živijo.  
Tretji izhod pa je namenjen vidnemu. 
Izseljujemo se iz vsega, kar je pomembno 
za ta svet: iz bogastva, imetja, priznanja, 
uspeha, da bi se odpravili na pot 
preobrazbe. Potovati pomeni tudi 
spreminjati, spreminjati se, biti 
spremenjen. Le kdor se odpravi na pot in 
se spreminja, je pripravljen dopustiti Bogu, 
da ga preobrazi.  
Če smo se pripravljeni izseliti iz vsega 
poznanega kot Abraham, se napotiti na 
pot, bomo postali blagoslov za druge. 
Blagoslov za druge pa bomo postali 
takrat, kadar bomo zaznali Božji blagoslov 
nad seboj. Blagoslovljeni smo. Bog je nad 
nami izrekel dobre besede. Zato bi morali 
prenehati negativno vrednotiti vse okoli 
sebe. Po svoji poti hodimo v znamenju 
Božjega blagoslova. Njegov blagoslov je 

 
Za duhovno rast 
 
 



kot plašč, ki nas zavaruje, ki nas ogrne. 
Tako lahko gremo po svoji poti, polni 
zaupanja. Kajti ta pot nas bo vodila v 
življenje. Blagoslov pomeni tudi 
rodovitnost: naše življenje bo za druge 
blagoslov, ker sami cvetimo in prinašamo 
sadove.  
Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 
 
 

 
 

 
8. Zofija Kvasnik, Trg 65 
    14.5.1936 – 5.2.2023 
9. Ana Germ, Sp. kraj 36 
    27.8.1952 – 6.2.2023 
10. Erhart Srebotnik, Leše 
      8.1.1936 – 12.2.2023 
11. Avgust Tomaž, Dolga Brda 
      5.8.1952 – 16.2.2023 
12. Franc Lajbaher, Trg 33 
      29.9.1952 – 24.2.2023 
 

SPOMNIMO SE JIH V MOLITVI! 

  

 
 
 
 
 
 
 

4. Anja Gabrovec 
 

ČESTITAMO! 
 

 
 

 

 V znamenje solidarnosti z vsemi, ki 
trpijo zaradi alkohola, nas Slovenska 
karitas vabi k postni akciji 40 dni brez 
alkohola. Več na www.brezalkohola.si.  

 Začeli smo postni čas. Naj se to 
pozna tudi po številnejši udeležbi sv. 
bogoslužja. Zalo prazne cerkvene klopi 
naravnost ječijo!  

 Radijski misijon bo na Radiu 
Ognjišče od 26. marca do 1. aprila 2023. 
Težo letošnjih misijonskih nagovorov je 
prevzel nadškof Marjan Turnšek, ki bo 
odgovarjal na vprašanja današnjega 
časa. Splav, evtanazija, nameren razkroj 
družine… vse to govori o moralnem 
propadu družbe. Kako naj nekdo, ki vidi v 
dno brezna, v katerega nas silijo 
določene skupine, nagovarja in 
predvsem, kako naj reši sebe, da ne 
pade v past obupa? 

 Lepo vabljeni na 4 – dnevno 
župnijsko romanje v Loreto /nazareška 
hišica/, San Giovanni Rotondo k patru 
Piju, Monte Sant`Angelo, Bari /grob sv. 
Miklavža/ in Lanciano /največji 
evharistični čudež/. Na avtobusu je 
prostih še 7 sedežev. K prijavi lepo 
vabim prevaljčane, saj je mišljeno kot 
župnijsko romanje, sicer bomo za 
zapolnitev mest morali povabiti druge. 

 Slovenska karitas je pred dnevi začela z 
akcijo zbiranja sredstev za humanitarno 
pomoč trpečim ob potresu v Turčiji in 
Siriji. Kdor bi želel darovati, si lahko ob 
izhodu iz cerkve vzame položnico. 
Prispevate lahko tudi s poslanim SMS 
sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 
(darujete 5 ali 10 €) na 1919, Slovenske 
Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, 
pa tudi na TRR: SI56 0214 0001 5556 761, 
sklic: SI122181181006266; svoj dar lahko 
oddaste tudi v označena nabiralnika na 
pultu za verski tisk. Iskrena hvala! 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 
 

http://www.brezalkohola.si/
https://radio.ognjisce.si/
https://radio.ognjisce.si/


 
 

 

 

 
 

5. 3. 2023  –  2. POSTNA NEDELJA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Frido Dobrodel 
 

PONEDELJEK, 6. 3., Fridolin, opat 
18.00 za +Frančiško Kuhar, Irena z 
družino 
 

TOREK, 7. 3.,  Perpetua in Felicita 
9.30 v Domu za +Matija Apohal in sina 
Tonija 
17.00 za +Franca Lajbaher, osm., sin 
Damjan z družino 
18.00 za +Marijo Juteršek, +Franca in 
Marjanco 
 

SREDA, 8. 3., Janez od Boga, redovnik 
7.30 za +Avgusta Tomaž, Anton 
Tominc 
 

ČETRTEK, 9. 3., Frančiška Rimska 
18.00 za +Lovrenca Kert, Metka Ocepek 
z družino 
 

PETEK, 10. 3., 40 mučencev 
18.00 križev pot, sv. maša za +Ivana 
Javornika 
 

SOBOTA,  11. 3., Kazimir 
18.00 za +Aleša Skrivarnika, sestra 
Marjetka z družino 
 
 
 

12. 3. 2023  –  3. POSTNA NEDELJA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Zvonimirja Pavlović 
11.00 na Poljani za vse +Ferjatove 

7. marec 
PERPETUA in FELICITA 

 
Perpetua je bila mlada žena iz ugledne 
družine, dobro vzgojena in stanu 
primerno omožena; malo pred tem, ko je 
bila vržena v ječo, je rodila sinka. Oče jo 
je nagovarjal, naj se usmili njegovih 
sivih las in svojega otroka ter daruje 
bogovom in si tako reši življenje. 
Katehumeni so v ječi prejeli sveti krst. 
Dosegla je, da so pustili otroka pri njej v 
ječi. »Trud in skrb za otroka sta me 
držala pokonci: ječa se mi je sedaj 
spremenila v palačo, da sem bila rajši 
tam kot kjerkoli.« Kmalu zatem je imela 
videnje, v katerem ji je bilo razodeto, da 
jih čaka smrt. Pri javnem zasliševanju 
na mestnem trgu so vsi zaslišani 
priznali, da so kristjani. Rimski upravitelj 
je vse obsodil na smrt. Prvi dan 
slavnostnih iger so postavili pred divje 
živali najprej Perpetuo in Felicito. 
Podivjana krava ju je pobodla z rogovi in 
vrgla na tla, toda mučenki sta ena drugi 
pomagali vstati in odvedli so ju iz arene 
skozi vrata za zmagovalce. Ljudstvo je 
zahtevalo, naj ju privedejo nazaj k 
drugim in naj jih pred očmi vseh z 
mečem pobijejo. Zahtevo so izpolnili in 
mučenci so drug za drugim mirno 
sprejeli smrtni udarec. 
 

 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

 
 Svete maše 
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