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 Nekako osem dni po tem govoru je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza in šel na 
goro molit. In ko je molil, se je podoba njegovega obličja spremenila in njegovo 
oblačilo je postalo belo in se je svetilo. In glej, dva moža sta govorila z njim; bila 
sta Mojzes in Elija;  prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovi smrti, ki ga 
je čakala v Jeruzalemu.  Petra in njegova tovariša pa je bil premagal spanec; ko so 
se predramili, so videli njegovo veličastvo in onadva moža, ki sta stala pri njem.  Ko 
pa sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, 
dobro je, da smo tukaj; naredímo tri šotore: enega tebi, 
enega Mojzesu in enega Eliju!« In ni vedel, kaj govori.  Ko 
je to govoril, se je naredil oblak, ki jih je obsenčil; in zbali 
so se, ko sta onadva stopila v oblak. Prišel pa je iz oblaka 
glas, ki je govoril: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega 
poslušajte!«  In ko je ta glas nastal, je bil Jezus sam. In oni 
so molčali in niso v tistem času povedali nikomur nič tega, 
kar so bili videli. 

Lukov evangelij 9,28-36 

Poslušanje božjega glasu je predpogoj, da človek postane resnično veren. Poslušati 
Boga pomeni prostovoljno sprejeti božjo besedo, ker ta beseda prihaja od Boga, ki 
je resnica sama. Z vero človek svoj razum in svojo voljo popolnoma podredi Bogu. 
Bogu, ki se razodeva, pritrjuje z vsem svojim bitjem. 
Iz Youcata (22): Kdor veruje, išče osebni stik z Bogom in je pripravljen Bogu verjeti 
vse, kar pove (razodene) o sebi. Na začetku vere je pogosto pretres ali nemir. Človek 
čuti, da vidni svet in normalni potek stvari ne more biti vse. Čuti, da se ga je dotaknila 
skrivnost. Gre za sledovi, ki ga opozarjajo na obstoj Boga, in postopno najde 
zaupanje, da bo govoril z Bogom ter se končno v svobodi povezal z njim. V 
Janezovem evangeliju piše: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v 
Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18). Zato moramo verjeti Jezusu, Božjemu 
Sinu, če hočemo vedeti, kaj bi nam Bog rad povedal. 
Verovati zato pomeni pritrditi Jezusu in vse življenje staviti na njegovo karto. 

Svetoletno romanje Celjskega naddekanata v stolnico ob 10. obletnici škofije 
bo v nedeljo, 21. februarja ob 15. uri. Lepo vabljeni!  

Nabirka današnje, kvaterne nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Kaj je zakrament sprave?  

Zakrament sprave ali sveta spoved je eden od sedmih 

zakramentov, ki ga je Kristus dal za naše duhovno ozdravljenje in 

posvečenje. Postavil ga je na veliko noč, ko je rekel apostolom: 

»Prejmite Svetega Duha! Komur grehe odpustite, so jim 

odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani« (Jn 20,23). 

Spoved je dar Božje ljubezni. Z grehom zavračamo Božjo 

ljubezen, ranimo svoje človeško dostojanstvo in škodujemo 

Cerkvi, katere živi član naj bi bil vsak kristjan. Po daru odpuščanja Boga Očeta se 

moremo vrniti v občestvo z njim in Cerkvijo. Iskreno priznamo in obžalujemo svoje 

grehe in sklenemo, da bomo zapustili stranpota in zaživeli novo prijateljstvo z 

Bogom. Kesanje je znamenje spreobrnjenja. Izraža pripravljenost, da si bomo odslej 

bolj prizadevali za zvestobo Bogu in njegovim zapovedim. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. februar 

2. postna nedelja 

Peter Damiani, škof, c. uč. 

     800  †† Ivan Pirnat in Jože Knez 
   930   † Jože Plavčak (obl.)  
            ter †† iz družine Plavčak in Novak 
1800  † Marija Verbič (gr. 19) 

1100   Tremerje: na čast Lurški MB  za zdravje 

PONEDELJEK, 22. februar 
Sedež apostola Petra 

     800  † Marija Verbič (gr. 20) 
1800   za †† oblastnike 

TOREK, 23. februar 
Polikarp, škof, muč. 

     800   † Marija Verbič (gr. 21) 
1800    † Franc Smole (obl.) 

SREDA, 24. februar 
Matija, apostol 

     800  † Antonija Lenhart (30. dan) 
1800  † Marija Klep (8. dan) 

ČETRTEK, 25. februar 
Valburga, opatinja 

     800  †† Marija (obl.) in Franc Gračnar 
1800  v zahvalo 

PETEK, 26. februar 
+ Aleksander (Branko), škof 

     800  † Janko Štrukelj 
1800   † Marija Verbič (gr. 24) 

SOBOTA, 27. februar 
Gabrijel ŽMB, redovnik 

     800   † Marija Verbič (gr. 25) 
1800    † iz družine Rajh in sorodniki 

NEDELJA, 28. februar 

3. postna nedelja 

Roman, opat 

     800  †† Alojz in Marija Feuš, 
                Anton in Marija Golubič 
   930   † Marija Verbič (gr. 26) 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † Terezija Ljubek 
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