»Ta je moj ljubljeni Sin,njega
poslušajte!«
LASTNEMU SINU NI PRIZANESEL
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MOLIMO ROŽNI VENEC-župnik, bom molil
v župnišču ti pa, KARKOLI MOLIŠ ALI
DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI čez dan, pridruži
v duhu skupni molitvi OB 20.45! KO skupaj
DARUJEMO MOLITVE IN DELO DNEVA
NEBEŠKEMU OČETU!
Ob 21.blagoslov
28..2.post.NED= ROMAN 7.- za farane,za pred
rojstvom umrle otrok, Franc,Frančiška Erker 10.Marija Rak,k.v, Jožica Sagadin, Kristina.Pavel
Sagadin
Ivan,Marija Merc obl, Štefan Kitek,

1.PON= ALBIN
2.TOR= NEŽA PRAŠKA

8.- za zdravje(Z)
8 .- Po namenu (Jk)

3.SRE = KUNIGUNDA
8.- za božji blagoslov(S)
4.ČET= KAZIMIR
8.-po nam .Brezmadežne .
5.PET= HADRIJAN 17.-po namenu, molimo za d.pok
6.SOB=FRIDOLIN
16.- Marjeta Kurnik,8.dan
7.3.post.NED= PERPETUA IN FELICITA 7.- za farane,
za večni pokoj pred rojstvom umrlih otrok, starši
Kramberger-Jerič
10.-Vikica Sagadin
obl.,Franc Majer, Kristina.Pavel Sagadin,
Jožica Sagadin 8.d, Vinko Kavčlč, Franc
Brence, Slavko Uršič, Viktorija Uršič,

Čez šest dni je
Jezus vzel Petra,
Jakoba in Janeza in jih
same zase peljal na
visoko goro. Vpričo
njih se je spremenil.
Njegova oblačila so
postala bleščeča, nadvse
bela, da jih tako ne more pobeliti noben
belivec na svetu.
In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in
pogovarjala sta se z Jezusom. [
5 Oglasil se je Peter in rekel Jezusu:
»Rabi, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore: tebi enega,
Mojzesu
enega in Eliju
enega.« Rabi gl.
MATEJ 9.2

op. k Mt 23,7. - šotore:
morda Peter (nerodno in
zmedeno) ne izpoveduje
le želje, da bi se
skrivnostno dogajanje
nadaljevalo, ampak hoče tudi povedati, da se mu zdi
veličastno videnje vredno novega shodnega šotora, saj
je kraj Božje navzočnosti med ljudmi.

6 Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo
so se prestrašili. [

7 Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz
oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj
ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
8 Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli
nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil
z njimi.
9 In medtem ko so šli z gore, jim je
naročil, naj nikomur ne pripovedujejo
tega, kar so videli, dokler Sin človekov ne
vstane od mrtvih.

ABRAHAMOVA DARITEV
9 Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog
rekel. Tam je Abraham sezidal oltar in
razložil drva. Zvezal je svojega sina Izaka
in ga položil na oltar na drva.
10 Potem je Abraham iztegnil svojo roko
in vzel nož, da bi zaklal svojega sina.
11 Tedaj mu je zaklical GOSPODOV angel
iz nebes in rekel: »Abraham, Abraham!«
Rekel je: »Tukaj sem.«
12 In je rekel: »Ne izteguj svoje roke
nad dečka in ne stôri mu ničesar,
kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj
mi nisi odrekel svojega sina,
svojega edinca.«
Abraham je povzdignil oči in pogledal, in
glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi
zapletel v grmovje. Abraham je torej šel
in vzel ovna in ga daroval v žgalno
daritev namesto svojega sina.
15 GOSPODOV angel je drugič poklical
Abrahama iz nebes
Z besedo drugič pisec uvaja odlomek o tem, kako je
Bog nagradil Abrahama za zvestobo.

16 in rekel: »Prisegel sem pri sebi, govori
GOSPOD: Ker si to storil in nisi odrekel
svojega sina, svojega edinca,
17 te bom zares obilno blagoslovil in
silno namnožil tvoje potomstvo, kakor
zvezde na nebu in kakor pesek, ki je na
morskem bregu. Tvoji potomci bodo vzeli
v posest vrata svojih sovražnikov [
vrata so najbolj utrjeni del mesta. Pri vratih je
zasedala mestna oblast oz. sodišče. Zato so postala
metafora za oblast (prim. Mt 16,18).

18 in s tvojimi potomci se bodo

blagoslavljali vsi narodi na zemlji,
ker si poslušal moj glas.«
LASTNEMU SINU NI PRIZANESEL
V odlomku iz prve Mojzesove knjige smo slišali, kako je
Bog od očaka Abrahama zahteval nekaj hudega,
nečloveškega. Zahteval je, da naj mu po tedanji poganski
navadi daruje svojega sina, edinca Izaka. V tega otroka,
ki se mu je rodil v starosti, so bili položeni vsi očetovi upi,
Izak je bil nosilec Božje obljube. Abraham je ubogal
Boga, čeprav s težkim srcem. Bog je njegovo vdanost
nagradil z napovedjo, da se bo njegov zarod silno
pomnožil. Podobno se dogaja tudi z nami. Bog včasih
zahteva od nas kaj takega, kar nam je posebno pri srcu.
Morda je to tudi zdravje, naše ali naših dragih. Čeprav
smo bolj poučeni, kot je bil Abraham, imamo manj
pripravljenosti sprejeti Božji klic. Bogu bi radi služili, kadar
vse gladko teče, če pa pridejo težave in preizkušnje,
postanemo tožniki Boga.
Tudi drugo berilo nam veliko pove. Predvsem nam
pokaže, kako je Bog do nas velikodušen: za našo srečo
je daroval svojega lastnega Sina. Sveti Pavel, ves
prevzet od te nedopovedljive Božje ljubezni, vzklika: »Če
je Bog za nas, kdo je zoper nas? Kdo bo obtoževal Božje
izvoljence?« Ljudomilost Boga, njegova očetovska
ljubezen do nas ljudi, ki se je razodela z učlovečenjem
Sina, je šla tako daleč, da smo po smrti tega Sina
opravičeni.
Božji Sin je odrešil svet s trpljenjem. Temu načinu

odrešenja sebe in drugih se tudi mi ne moremo odtegniti.
Sprejeti moramo svoj delež trpljenja. Na to je Jezus
pripravljal tudi svoje učence. Dobro je vedel, kako zelo jih
bo potlačilo, ko bodo videli njegovo trpljenje in ponižanje
na veliki petek, zato je tremi izbranim na gori
spremenjenja pokazal svoj poveličani obraz. Apostol
Peter je bil tako prevzet od njegovega sijaja, da je
predlagal, naj bi tam postavili tri šotore. Kmalu pa bo na
dvorišču velikega duhovnika pred pričami tajil, da
Kristusa sploh ne pozna. Tudi mi smo taki: radi bi bili s
Kristusom v slavi, odtegujemo pa se mu, kadar je treba
zanj trpeti.
Po: S. Čuk

RIMLJANOM
3 Kar je bilo namreč nemogoče
postavi, ker je bila zaradi mesa brez
moči, je uresničil Bog s tem, da je
poslal svojega Sina v podobi
grešnega mesa; da bi premagal
greh, je obsodil greh v mesu.
ker je bila ali v tistem, v čemer je bila. - v podobi:
Pavel ne zanika resničnosti Jezusove človeške
narave, ampak s tem izrazom poudarja njegovo
brezgrešnost in dejstvo, da se Božji Sin ob
učlovečenju ni spremenil v človeka; ob Božji

globini njegove osebe je njegova sicer
celovita in popolna človeška narava le
podoba. - da bi premagal greh db. in

kar zadeva greh; izraz, ki v SZ večkrat
označuje daritev za greh, zato lahko
prevajamo kot daritev za greh;
nadaljevanje stavka se potem seveda
4 Zapovedi postave naj bi se tako
izpolnile v nas, ki ne živimo po
mesu, ampak po Duhu.

5 Kajti tisti, ki so po mesu, mislijo
na to, kar je meseno; tisti pa, ki so
po Duhu, mislijo na to, kar je
duhovno.6 Toda meseno mišljenje
je smrt, duhovno mišljenje pa
življenje in mir.
7 Kajti meseno mišljenje je
sovraštvo do Boga, ker se ne
podreja Božji postavi in se
podrejati tudi ne more.
meseno mišljenje ali skrb (za) meso. - in se
podrejati tudi ne more: »Ni nemogoče, da
hudobni postane dober, ampak je
nemogoče, da bi ostal hudoben in se hkrati
podrejal Bogu« (Janez Zlatousti).

8 Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo
biti všeč Bogu.
9 Vi pa niste v mesu, ampak v
Duhu, če le prebiva v vas Božji
Duh. In če kdo nima Kristusovega
Duha, ni njegov.
10 Če pa je v vas Kristus, je telo
sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je
življenje zaradi pravičnosti.
?Ako se hočemo prav postiti, se predvsem
zdržujmo grehov. Kaj koristi, ko bi telesu
odtegovali hrano, dušo pa polnili z grehi?
Kaj koristi, ko bi bili bledi od posta, pa bi
bili zeleni od sovraštva in nevoščljivosti
sv. Avguštin

