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KRISTJAN – ČLOVEK UPANJA
Kadar megla le predolgo pokriva kakšen kraj, ji skušamo 

ubežati in priti do sonca tako, da se odpravimo na kakšno 
vzpetino. Večkrat se zgodi, da se že, preden pridemo do 
vrha, pokaže modro nebo, jasne gore, spodaj pa ostaja doli-
na potlačena v megleno morje. Pred nami je svet v vsej svoji 
resnični lepoti. Na naši postni poti proti veliki noči je tudi 
potrebna taka razgledna točka, ki naj nam pomaga videti vso 
resničnost okrog nas. 
Zato nas vsako leto na 
drugo postno nedeljo 
Cerkev postavi na goro 
spremenjenja. Na njej 
so namreč trije izbrani 
apostoli zagledali Jezusa 
v tisti resničnosti, ki bo 
dokončna. Doumeli so, 
da ob podobi trpečega in 
umirajočega Jezusa ne 
smejo izgubiti poguma 
in zaupanja.



Ljudi se marsikdaj loteva pobitost, utrujenost in razočaranje. 
Strah nas je pred prihodnostjo. Kristjan, ki je pregledal svoje 
bivanje z razgledne točke Jezusovega vstajenja, gleda na svet 
in življenje drugače, ne izgubi upanja in zaupanja. Na gori 
Tabor vidimo lesk Božje narave, na gori Kalvariji pa slišimo 
krik človeške narave. Pri obojem nastopa ista Kristusova 
oseba. Težko nam je združiti, nam enako, kot učencem na 
gori takrat. V vsakem času preži na nas 
toliko skušnjav, da lahko podležemo. Vsi 
klici, prošnje, rotenje Boga, da bi se nam 
jasneje razodel, se nam zdijo zaman. Po-
trebujemo nekaj, kar bi nas dvignilo in 
opogumilo. Biti vedno zvest tako poni-
žanemu Gospodu – pa še tak, kakršen 
sem – to je res nekaj izrednega, je milost. 
Poskušam sicer trdno verovati.

Toda kaj naj bo tako svetla točka kot 
trem učencem na gori Tabor? Saj sem vendar človek, potre-
ben sem preprostih in človeških znamenj. Je to morda ugled 
in duhovna moč Cerkve, ki se kot taka tudi danes razodeva 
svetu? Je to tisočletna zgodovina krščanstva, ki je že prežive-
la številna kraljestva sveta? Je to številčnost verujočih, ki so 
tudi danes po svetu povsod navzoči? Kaj je to? Iščem, mo-
ram iskati, pa tudi najti. Okrog mene so preprosta znamenja, 
kot zlata zrnca med peskom na obrežju reke. Kdor jih zna 
zbrati, postane bogat. Koliko mojih bratov in sester vsak dan 
ponovno zmore moči, da na krivdo odgovarjajo z ljubeznijo, 
na žalitve z dobroto, na preganjanje z molitvijo, na slabost 
s spreobračanjem, da vztraja v zvestobi in predanosti kljub 
lastni grešnosti in človeški slabosti. Tako tukaj, sedaj, med 
nami, raste svet dobrega, pravičnega, Božjega sveta. Kristu-

sa lahko prepoznamo vsak dan na številnih svojih bratih in 
sestrah. Prav z njihovih obrazov odseva sij nebeškega, zmaga 
poveličanega Gospoda. 

Tudi sam čutim, da nisem le med gledalci, kako se Kris-
tus pred menoj preobraža v tolikih bratih in sestrah. V sebi 
čutim – vsaj v trenutkih milosti – da je tudi v meni milost 
močnejšega kakor greh, da se tudi »moč v slabosti spolnjuje«. 
Življenje ima svoj veliki smisel in cilj. To nas ohranja pokonč-
ne tako v trpljenju, preizkušnjah, slabostih, kakor tudi sedaj v 
postnem času na poti spokornosti preko Kalvarije do poveli-
čanja v vstajenju.

NIHČE SI NE MORE IZBRATI
Nihče si ne more izbrati dežele svojega rojstva in vendar ljubi 

deželo, v kateri se je rodil. Nihče si ne more izbrati časa, v kate-
rem bo prišel na svet in vendar mora zapustiti sledove v svojem 
času. Svoji odgovornosti se ne more nihče odtegniti. Nihče ne 
more zapreti svojih oči, svojih ušes, onemeti in si odrezati rok. 
Dolžnost vseh pa je ljubiti življenje in doseči svoj cilj.

GODOVI IN SVETE MAŠE
Februar 

25
PONeDeLJeK

VALBURGA 18.00 † starši Gros

26
TOreK 

ALEKSANDER 18.00 † Jurij Mohar

27
SreDa

GABRIJEL 18.00 † za milost svetega krsta

28
ČeTrTeK

ROMAN 18.00 † Mici, Nace Ušlakar

MareC
1

PeTeK
ALBIN 18.00 † Vida Kadivec



2
SObOTa

NEŽA PRAŠKA 8.00 † Miloš Briški

3
NeDeLJa

3. POSTNA 
NEDELJA

8.00 
10.00 

† starši Kastelic in Ovijač
† starši, brat in sestri Omers

4
PONeDeLJeK

KAZIMIR 18.00 † za duše v vicah

5
TOreK 

OLIVIJA 18.00 † Pirčev Vinko

6
SreDa

FRIDOLIN 18.00 † za blagoslov v družini

7
ČeTrTeK

PERPETUA, 
FELICITA

18.00 † Pavla Petrič, obl.

8
PeTeK

JANEZ OD BOGA 18.00 † starši Belehar

9
SObOTa

FRANČIŠKA 8.00 † za duhovnike in nove duhovne 
poklice

10
NeDeLJa

4. POSTNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† Metka Kadivec
† Daša Primc, Jože Vehovec

11
PONeDeLJeK

BENEDIKT 18.00 † Anton, Terezija Kopač

12
TOreK 

JUSTINA 18.00 † Kristina Bolta

13
SreDa

KRISTINA 18.00 † Alojzija Zevnik

14
ČeTrTeK

PAVLINA 18.00 † Marija Berdon, obl.

15
PeTeK

KLEMEN 18.00 † starši Perčič in Anton 
Kostanjevec

16
SObOTa

HILARIJ 8.00 † Dominik, Ivanka Cerar

17
NeDeLJa

5. POST. NEDELJA
TIHA NEDELJA

8.00

10.00

† iz družine Rozman in Maček 
(Prebačevo)
† starši (Hrastje)

Čas življenja je odvisen od zunanjih stvari, ni pa odvisen 
od mene. Od mene je odvisno, ali živim ves čas, ki mi je bil 
namenjen. (Seneka)


