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5. marec 2023 – 10 

2. postna nedelja  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,1-9) 
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata 
Janeza in jih pêljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je 
spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova 
oblačila so postala bela kakor luč. In glej, prikazala sta se jim 
Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in 
rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, 
postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju 
enega.« Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je 
rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so 
učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili.  
In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so 
povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, 
jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne 
bo vstal od mrtvih!« 

V »odmik« na gori Tabor je Jezus pripeljal s seboj tri učence, ki so bili izbrani, da bi 
bili priče enkratnega dogodka. Hotel je, da bi to doživetje milosti ne bilo osamljeno, 
ampak bi bilo podeljeno, kot je podeljeno vse naše versko življenje. Za Jezusom 
hodimo skupaj. In skupaj, kot Cerkev, romarica v času, živimo bogoslužno  leto in 
znotraj njega post, ko hodimo s tistimi, ki jih je Gospod postavil ob nas kot tovariše 
na poti. Podobno kot za vzpon Jezusa in njegovih učencev na goro Tabor lahko 
rečemo, da je naša postna pot »sinodalna«, ker jo hodimo skupaj na isti poti, učenci 
edinega Učitelja Jezusa. Vemo tudi, da je on sam Pot, in potemtakem tako v 
liturgičnem kot v sinodalnem itinerariju Cerkev ne počne nič drugega, kot da vedno 
globlje in bolj polno vstopa v skrivnost Kristusa Odrešenika. 
Doživetje učencev na gori Tabor se je še bolj obogatilo, ko sta se ob spremenjenem 
Jezusu pojavila Mojzes in Elija, ki sta poosebljala postavo in preroke (prim. Mt 17,3). 
Kristusova novost je izpolnitev Stare zaveze in obljub in je neločljiva od zgodovine 
Boga s svojim ljudstvom ter razodeva njen globok pomen. Podobno je sinodalna pot 
zakoreninjena v izročilo Cerkve in istočasno odprta za novost. Izročilo je vir navdiha 
za iskanje novih poti ob izogibanju nasprotnim skušnjavam nepremakljivosti ali 
improviziranega eksperimentiranja. 

Iz poslanice svetega očeta Frančiška za post 2023 

Dom sv. Jožef Celje vabi na: 
- Celje skozi čas: mesto ob Savinji – slovenski Pompeji, predavatelj dr. Jure 
Krajšek, Pokrajinski  muzej Celje, torek, 7. marca, ob 19:00. 
- Postna duhovna obnova, voditelj: msgr. dr. France Šuštar, ljubljanski škof 
pomočnik, Sobota, 11. marca, od 9:30 do 13:00. Prijave info@jozef.si. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. marec 

2. postna nedelja 

Hadrijan, mučenec 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   Po namenu 
1800  † Boris Stropnik (gr. 26) 
1100   Tremerje:  † Hinko Zupanc (obl.) 

PONEDELJEK, 6. marec 
Koleta (Nika), redovnica 

  800  † Boris Stropnik (gr. 27) 
1800 † Branko Vergles (obl.) 
1800 †† starši in brat Trebar 

TOREK, 7. marec 
Perpetua in Felicita, 

mučenki 

  800  †† Fanika in Rudi Šlander 
  800  † Boris Stropnik (gr. 28) 
1800  Za zdravje  

SREDA, 8. marec 
Janez od Boga, redovni 

ustanovitelj 

  800  V dober namen 
  800  † Boris Stropnik (gr. 29) 
1800 †† Janez Podpečan (obl.) in sorodniki 

ČETRTEK, 9. marec 
Frančiška Rimska, 

redovnica 

  800  † Boris Stropnik (gr. 30) 
1800 † Jožefa Zimšek 
1800 † Gregor Janežič (obl.) 

PETEK, 10. marec 
+ 40 mučencev iz Armenije 

  800  Za ozdravitev 
1800 †† Fanika in Franc Golec 
1800 Na čast bl. Antonu Martinu Slomšku  
         za uspešno operacijo 

SOBOTA, 11. marec 
Benedikt, škof 

  800  V čast Sv. Duhu za mir v svetu 
  800  Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 
1800  †† Terezija in Jože Pušnik in †† Pušnikovi 

NEDELJA, 12. marec 

3. postna nedelja 
- papeška nedelja 

Inocenc I., papež 

  800  † Franc Dobrajc 

               Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   † Leopold Esih 
1800  Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 
1100   Tremerje: V zahvalo za uslišano prošnjo  
                              na priprošnjo vernih duš v vicah 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804  
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