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Jezusova spremenitev na gori, 6. avgust 

Na gori Tabor se je Jezus razodel svojim učencem. Ko je hodil z njimi, jim je 
pripovedoval o svojem kraljestvu in o svojem drugem prihodu v slavi. Morda jih 
besede niso dovolj prepričale. Zato je, da bi jih utrdil v veri in globlje prepričal, 
hotel narediti vtis z dogodkom, da bi lažje verovali to, kar naj bi se nekoč zgodilo. 
Na gori Tabor se jim je pokazal v svojem veličastvu, da bi si lahko predstavljali 
slavo nebeškega kraljestva. Kakor da bi jim hotel reči: Da zaradi odlašanja tega 
prihoda ne boste izgubili vere v to, vam resnično povem: So nekateri izmed tukaj 
stoječih, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Sina človekovega priti v 
njegovem veličastvu. 
Z namenom, da bi pokazal, kako Kristus vse lahko stori, kar hoče, evangelist nato 
pravi: Po šestih dneh je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza 
in jih peljal na visoko goro. Tedaj se je pred njimi spremenil: obraz se mu je zasvetil 
ko sonce in njegova oblačila so postala bela ko sneg. In glej, prikazala sta se jim 
Mojzes in Elija, in sta govorila z njim. 
Glejte, te čudovite stvari so se zgodile na današnji praznik, te skrivnosti odrešenja 
so se dogodile zaradi nas na današnji dan na gori. Združuje nas Kristusova smrt in 
Kristusova slava. Da bomo te neizrazne skrivnosti čim bolje razumeli, poslušajmo 
skupaj s tistimi, ki jih je Bog izmed učencev izbral in razsvetlil, božji in sveti glas, 
kako nam z višave kakor z gore tako odločno govori. 
Pohitimo torej tja na goro. Pojdimo - rekel bi - kakor je šel tja Jezus, ki nas iz nebes 
vodi in hodi pred nami. Zasvetilo se nam bo duhovno videnje, prenovljeni bomo in 
postali vsi božji. V svoji notranjosti in kakor on se bomo v njem spremenili, postali 
božji za vselej in dvignjeni v višave. Hitimo torej z zaupanjem in veseljem, 
vstopimo v oblak, kakor Mojzes in Elija, kakor Jakob in Janez. Kakor Petra naj nas 
prevzame to gledanje in to božje razodetje, naj nas čudovito spremeni, odtrga s 
tega sveta, dvigne s te zemlje! Zapustimo telesno, zapustimo stvarstvo in se 
obrnimo k Stvarniku, kateremu je Peter rekel ves iz sebe: Gospod, dobro nam je 
tukaj biti. 
Zares dobro je biti z Jezusom, biti z njim za vselej. Kaj je srečnejšega, kaj je bolj 
vzvišenega, kaj je plemenitejšega kakor biti z Bogom, biti spremenjen v božji 
svetlobi? Zares, kadar nosimo Boga v svojem srcu, ko smo spremenjeni v božjo 

podobo, moramo z veseljem reči: Dobro nam je tukaj, kjer je vse svetlo, kjer je vse 
veselo, prijetno in radostno, ko je v našem srcu sam mir, sreča in spokojnost ob 
gledanju Boga. Tu je on sam s svojim Očetom, in ko pride, pravi: Danes je tej hiši 
prišlo zveličanje. Tu so nakopičeni vsi zakladi večnih dobrin. Tu že zremo kakor v 
ogledalu prve dobrine in podobo vse večnosti, ki prihaja. 

 Iz govora Anastazija Sinajskega, škofa, na praznik Jezusove spremenitve na gori 

S. MARA PRAZNUJE 101. ROJSTNI DAN 

Naslednjo nedeljo, 11. avgusta s. Mara fmm praznuje 101. rojstni dan. Za njeno 
dolgo življenje se bomo zahvalili pri sv. maši ob 9.30. Po sv. maši bo pred 
cerkvijo preprosto kosilo za vse in prodaja njenih ročnih izdelkov. Zbrani 
darovi bodo namenjeni za misijone.  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. avgust 

18. nedelja med letom 

Janez M. Vianney, arški župnik 

     800  † Jože Belaj (obl.) 
   930   † Matilda Krajnc (30. dan) 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: †† starši Žerdoner 

PONEDELJEK, 5. avgust 
Marija Snežna 

   800    †† Alojz in Viktor Gračner, Marija Brilej 
                ter starši 
1800   † Franc Smodej 

TOREK, 6. avgust 
Jezusova spremenitev na gori 

  800   za zdravje na duši in na telesu 
1800   †† Niko Kralj in Niko Vrečko 

SREDA, 7. avgust 
Sikst II., papež, mučenec 

     800    na čast Sv. Duhu 
1800    † Marija Krumpačnik 

ČETRTEK, 8. avgust 
Dominik, ustan. dominikancev 

     800   †† Franci (obl.) in oče Franc Kragolnik 
 1800   v zahvalo za zdravje 

PETEK, 9. avgust 
Terezija B. od Križa, muč. 

   800    † Amalija Toplišek 
1800  v zahvalo 

SOBOTA, 10. avgust 
Lovrenc, diakon, muč.  

  800    †† Pavla, Terezija in Marija Slemenšek 
1800  za zaposlitev mladih 

NEDELJA, 11. avgust 

19. nedelja med letom 

Klara, redovna ustanoviteljica 

     800  †† Angela in Mirko Krumpačnik 
   930   za s. Maro 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: † Danica Draksler 
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