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Evangelij: Jezusov obraz je zasijal kakor sonce 
Mt 17,1 9 
1 Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in 
njegovega brata Janeza in jih pęljal na visoko 
goro, na samo. 2 Vpričo njih se je spreménil. 
Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova 
oblačila so postala bela kakor luč. 3 In glej, 
prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta 
govorila z njim. 4 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.« 5 Ko je še 
govóril, jih je obsenčil svętel oblak, in glej, glas 
iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad 
katerim imam veselje; njega poslušajte!« 6 Ko 

so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. 7 In Jezus je 
pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« 8 Ko pa so povzdignili 
oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. 9 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!« 
 
KAKŠEN GLAS IMA BOG? 

Slovenska redovnica, predstojnica reda, ki se posveča negi bolnikov, je 
pripovedovala, kako so jo zasliševali v letih kmalu po drugi svetovni vojni, ko so 
hoteli iz krščanske Slovenije izruvati vse žlahtne korenine vere. "Poslušajte, 
sestra, zakaj ste pravzaprav šli za nuno?" jo je posmehljivo vprašal glavni 
udbovec. Ona je brez oklevanja odgovorila: "Zato, ker me je Bog klical!" Na to se 
je oni zasmejal in rekel: "A ja? Kakšen glas pa ima?" Sestra je molčala. Ta zgodba 
iz žalostnih dni naše zgodovine nas po svoje spodbuja k razmišljanju. Tudi nas bi 
lahko kdo vprašal, lahko pa se tudi sami vprašamo: "Zakaj sem kristjan?" Najbolj 
pravilen odgovor bi bil: "Bog me je poklical." In če bi kdo hotel zvedeti, kakšen 
glas ima Bog, bi, če smo kristjani iz prepričanja, z vsem srcem iskreno odgovorili: 
"Njegov glas je prisrčen in blag – očetovski." 

Na današnjo drugo postno nedeljo vsako leto poslušamo evangeljski 
odlomek o Jezusovem spremenjenju na gori Tabor. Vsi trije evangelisti, Matej, 
Marko in Luka, ki o tem dogodku poročajo, povejo, da so Peter, Jakob in Janez, 
ki jih je Jezus izbral za priče svojega poveličanja, slišali iz oblaka glas: "Ta je moj 



ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!" Podobne besede je 
nebeški Oče izrekel ob Jezusovem krstu v Jordanu. Z veliko ljubeznijo je tudi ob 
našem krstu rekel: "Ta je moj ljubljeni otrok, nad katerim imam veselje." S to 
izpovedjo očetovske ljubezni nas je poklical v življenje prijateljstva z njim. Žal pa 
ne more imeti vedno veselja nad nami, ker smo vse prevečkrat gluhi za njegov 
glas, ki nas znova in znova vabi, da obnovimo krstno milost. Kliče nas po svojem 
Sinu, ki je daroval svoje življenje za nas, da bi nas prepričal, koliko veljamo pred 
Bogom in kako rad nas ima. 

Bog nas kliče po naših vsakdanjih dolžnostih in življenjskih okoliščinah. Tam 
se uresničuje naš krščanski poklic, tam se izkaže moč milosti našega krsta. Pri tej 
nalogi nismo prepuščeni sami sebi, ob nas je vedno zvesti Bog, ki nas po milosti, 
izvirajoči iz trpljenja in vstajenja svojega Sina, vedno znova dviga in krepi. Vera 
mora pognati korenine v zemlji, v katero nas je posadil Bog. Njemu moramo 
služiti v ljudeh, ki so naši sopotniki, čeprav so pogosto zelo težki. Kakšni smo pa 
mi drugim? 

"Bog nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, ne po naših delih, temveč 
po lastnem sklepu in milosti," piše v drugem berilu apostol Pavel. Naše 
spoznanje o Bogu in naše prijateljstvo z njim se začenjata z njegovim darom, 
zato mora biti naš odgovor hvaležnost. Ta pa pomeni veselo priznanje darov, ki 
jih človek prejme, in tudi pripravljenost, da te nezaslužene darove posredujemo 
naprej. "V tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji," je Bog obljubil očaku 
Abrahamu. Naj se ta napoved na nek način uresničuje tudi v našem življenju. 
Resnica je, da je vsak dober človek blagoslov za druge ljudi. (Silvester Čuk) 

 

VEROUK: V četrtek imajo verouk 7., in 8. razred. 
 
NAŠI RAJNI: Umrla je Ana Zupanc iz Polžanske Gorce. Pogrebna sveta maša in 
pogreb bosta v torek ob 15. uri. Spomnimo se rajne v molitvi. 
 
PIPRAVA VEROUČENCEV: V soboto, od 16.30 do 18.00 imajo otroci od 1. do 6. 
razreda priprave za teden družine. Otroci 1. in 2 razreda naj s seboj prinesejo 
delovne zvezke in peresnice. 
  
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Vsak petek v postnem času, bomo sveto mašo pričeli z 
molitvijo križevega pota. 
 
KRIŽEV POT K SV. ROKU V ŠMARJU: Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k 
molitvi križevega pota med kapelami k sv. Roku v Šmarju. 
 
ROMANJE PO POTEH SV. JANEZA PAVLA II. – POLJSKA: V času od četrtka 23. 
(odhod je ob 22. uri) do ponedeljka 27. aprila, povabljeni na romanje po poteh sv. 
papeža Janeza Pavla II – Poljska. Romarska pot bo vodila v Auswitz, Čentsahovo – 
Marijino romarsko središče Poljske, Krakov, kalvarija Zebrovska in Wadowice. 
 
ŽUPNIJSKA KARITAS (ŽK) SLADKA GORA V LETU 2019 
Sodelavci ŽK Sladka Gora smo se v lanskem letu sestali na 10 rednih srečanjih. Skozi 
vse leto smo se udeleževali izobraževanj, delavnic, seminarjev, duhovnih vaj in 



romanja za sodelavce, vse v organizaciji Škofijske Karitas (ŠK) Celje. V župniji smo 
aktivno sodelovali/organizirali delavnice, srečanja, obiskovali starejše jubilante. 
Posebej velja izpostaviti praznovanje tedna družine v marcu, srečanje zakoncev 
jubilantov v maju, romanje na Brezje v juliju, srečanje starejših in invalidov v 
oktobru in Miklavževanje v decembru.  
Največ prostovoljnih ur (vseh skupaj 802) smo sodelavci namenili ljudem v stiski v 
župniji in izven nje ter sodelovanju pri različnih dogodkih v okviru Župnije Sladka 
Gora. Z materialno pomočjo, svetovalnimi pogovori, obiski in dostavo hrane smo z 
vsemi prejemniki ohranjali njihovo dostojanstvo in neposreden stik. Pri svojem delu 
smo se povezovali z župnijo, patronažno službo, Centrom za socialno delo, šolo, 
lokalno skupnostjo. Posebej velja zahvala vsem udeležencem delavnic za njihove 
prostovoljne ure, voljo in talente. Vse skupaj so stkali v prekrasne spominke, 
adventne venčke in druge pozornosti za farane, jubilante, romarje…  
Med uporabnike smo razdelili hrano, prejeto iz Sklada za materialno pomoč 
ogroženim ES: 190 kosov moke, 864 kosov mleka, 145 kosov špagetov, 137 kosov 
polžkov, 162 kosov riža, 225 kosov olja, 241 pločevink fižola ter 251 pločevink 
pelatov. Iz lastnih sredstev ŽK Sladka Gora smo sofinancirali nakup Velikonočnih 
(20) in Božičnih paketov (25). S strani Škofijske Karitas smo prejeli in razdelili še: 
144 kosov ABC kremnih sirov, 84 kosov različnih paštet, 21 kosov detergenta, 45 
baget (dopeka) in okoli 300 kg jabolk.  
ŽK Sladka Gora je na zahvalne nedelje prejela okoli 50 kg darovane hrane (krompir, 
testenine, moka, kava, sladkor, olje, riž ter vložnine).  
V akciji »Otroci nas potrebujejo« smo razdelili 16 kompletov šolskih potrebščin.  
Pomoč v hrani in higienskih potrebščinah je prejelo 13 družin (49 članov), 11 
starejših in 12 posameznikov. Dvema družinama smo sofinancirali letovanje na 
morju, starejše jubilante smo obiskali na domu, nekaj njih tudi v domovih za 
starejše. Daril iz Miklavževega koša se je razveselilo 120 otrok.  
Vsi prihodki ŽK Sladka Gora v letu 2019 so znašali 3.825,33 EUR (od tega je najvišji 
znesek prispevek lastne udeležbe za romanje na Brezje). Odhodki skupaj so znašali 
3.193,75 EUR (108,64 EUR stroški delovanja ŽK, 2.122,64 EUR pomoč starejšim, 
všteto romanje na Brezje in 383,72 EUR pomoč družinam, 41,65 EUR sofinanciranje 
letovanja za dve družini, 379,97 EUR sofinanciranje Miklavževega koša, 102 EUR 
pomoč posameznikom ter stroški svečk in 96,78 EUR material za adventne venčke). 
Stanje finančnih sredstev na dan 31.12.2019 je znašalo 631,58 EUR.  
Vsebinsko in finančno poročilo za preteklo leto smo pregledali in sprejeli na 
Občnem zboru ŽK Sladka Gora v 2. 3. 2020 ter ga v zahtevanem roku oddali Škofijski 
Karitas Celje. 
Sodelavke in sodelavci Karitas pri svojem delu srečamo mnogo stisk, osebnih 
potrtosti, tudi solz, torej različne obraze stisk, ki nas želijo spomniti, da je Karitas 
tudi to, kar včasih pozabimo, spregledamo ali si sploh ne mislimo. Zato se na tem 
mestu iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem za kakršno koli pomoč, posebej še 
posameznikom, ki ste podpirali naše poslanstvo skozi vso leto, pa tudi prejemnikom 
pomoči za vsako hvaležnost, stisk roke, objem, … ki jo čutimo na obisku pri vas. 
Zahvala tudi g. dekanu Tadeju Linasiju za vso pomoč, spremljanje in podporo pri 
delovanju Župnijske Karitas Sladka Gora.  



 
VOLITVE ČLANOV V ŽPS: Pripravljamo se na izbor članov Župnijski pastoralni svet, 
ki bo v nedeljo 22. marca. Vsak kristjan, ki je dopolnil 16 let, lahko na listek napiše 
tri ljudi, ki jih prelaga za člane ŽPS iz svoje vasi ali dela župnije kjer živite. Ne 
izpolnite celega lista, ampak samo tisti del, ker je napisana vas kjer živite. Prihodnjo 
nedeljo, 15. marca, bodo na voljo lističi na katere boste napisali dva predloga iz 
vašega dela župnije ali vasi, v nedeljo 22. marca, pa boste svoj listek oddali v 
Lembergu ali na Sladki Gori v cerkvi. Iz vsakega dela župnije bosta izvoljena dva 
predstavnika. Prosimo, da res pomagate pri izboru članov ŽPS, kajti čas v katerega 
stopa župnija prihodnjih pet let bo zelo pomemben za vse nas in župnijo.  
 
PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA: Do nadaljnjega bodo 
kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev izpraznjeni. Verniki naj se pri 
vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z 
blagoslovljeno vodo. Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. 
Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev 
verniki iz Dolge Gore. 
 

2. POSTNA NEDELJA  
Ponedeljek 

9.3.2020 
sv. Frančiška 
Rimska, red. 

8.00 za † Nežko Ratajc 

Torek 
10.3.2020 

sv. 40. 
mučencev iz 

Arimateje 

8.00 Lemberg: 
za † Nikota in Elizabeto Kunst 

Sreda 
11.3.2020 

sv. Benedikt 
škof 

  
 

Četrtek 
12.3.2020 

sv. Inocenc I. 
papež 

16.00 za † Jožefa Jagodič, 30. dan 

Petek 
13.3.2020 

sv. Leander 
Sevilski 
menih 

8.00 za † Milana Krumpak (obl) Ano 
Bonšek 

Sobota 
14.3.2020 

sv. Matilda 
kraljica 

8.00 za † Marijo in Jožeta Trebovc, 
sorodnike 

Nedelja 
15.3.2020 

3. POSTNA 
NEDELJA 

sv. Ludovika de 
Marillac  

redovnica 

8.00 
 

 
10.30 

Lemberg: 
za † Ivana Strašek, Jožefa in 
Marijo Jagodič, sorodnike 
Sladka Gora: 
za † Stankota Kamplet (obl) 

Naslov: www.sladkagora.com, Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

