
NIKOMUR NE POVEJTE, KAR STE VIDELI, DOKLER SIN ČLOVEKOV NE BO 
VSTAL OD MRTVIH

Vse, kar je Jezus učil, delal in živel, ni imelo namen v samem sebi, ampak 
je bilo v odrešenjskem načrtu z zelo jasnim sporočilom: Bog se je sklonil k 
človeku, da bi ga odrešil in ponovno vzpostavil pretrgano zavezo. Post ima 
zelo jasno sporočilo: življenje je prepleteno z lepimi in tudi težkimi trenutki, 
ko se nam zdi, da je vse naperjeno proti nam, toda to je samo videz. Jezusov čas 
se ne bo končal na veliki petek s smrtjo na križu, ampak na veliko noč, z njegovim vstajenjem in 
poveličanjem. Da bi apostoli bili na to pripravljeni, je Jezus izbral Petra, Jakoba in njegovega brata 
Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spremenil. Prikazala sta se Mojzes 
in Elija, ki sta govorila z njim. To je bil tako veličasten dogodek, da so ga apostoli hoteli zadržati 
čim dlje. Peter je rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; 
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Poveličanje je zaključna faza dolgega procesa, vmes pa 
se je moralo tudi v Jezusovem življenju, ko je živel kot človek, zgoditi še marsikaj. Potreben je bil 
sestop v dolino, njegov slovesni vhod v Jeruzalem, zadnja večerja, izdaja, sodni proces, pokop in 
potem vstajenje. Zato je Jezus z razlogom ob vračanju v dolino, učencem zapovedal: »Nikomur 
ne povejte, kar ste videli, dokler  Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!«

Zakaj takšna prepoved? Mar ni bilo njegovo spremenjenje tako veličasten dogodek, da je o 
tem treba govoriti in ljudi prepričati, da bodo verjeli? To je res, vendar se mora vse zgoditi ob 
svojem času. Trpljenja in zemeljske smrti ni mogoče preskočiti. To zakonitost je moral sprejeti 
tudi Jezus, če je hotel kot človek biti solidaren z nami. Naše odrešenje je namreč dolg proces, ki ga 
ni mogoče skrajšati. Trenutki vznesenosti in optimizma so le del dolge zgodbe, ko se vsakdo pili, 
gladi in utrjuje, da se lahko na koncu zasveti kot popoln izdelek. Odrekanja, trpljenje, bolečina, 
nerazumevanje in smrt so del vsakdanjega življenja in nujni koraki na poti do popolnega 
življenja. Adam in Eva sta s svojo odločitvijo, da bi bila kot Bog, izgubila raj in zato je sedaj pot 
do tega prvotnega stanja tako naporna. Da na tej poti ne bi obupali in nam trpljenje in smrt ne bi 
vzela poguma, je Jezus skušal svoje učence pripraviti na težke trenutke svojega sodnega procesa 
in velikega petka. Njegovo spremenjenje je bilo za učence kot neke vrste gledanje v sanjah: smrt 
nima zadnje besede, ker nas na koncu čaka Bog, ki nas sprejme kot posinovljene in ljubljene 
otroke. Naša dediščina ni temen grob, ko se spremenimo v prah, ampak so to nebesa in večno 
življenje. 

 Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 2. postna nedelja 8. marec
yy Danes je 2. postna nedelja. Godujeta Janez od Boga, redovni ustanovitelj in Beata (Blaženka), mučenka.
yy Salezijanci se vsako leto udeležimo enotedenskih duhovnih vaj. Od 8. do 14. marca je prvi letošnji termin, 
ko bom tudi jaz na duhovnih vajah. V času moje odsotnosti bo za nujne zadeve poskrbel ravnatelj trsteniške 
skupnosti Blaž Cuderman. Dosegljiv bo na telefonski številki 031 358 019. V času duhovnih vaj se vam še prav 
posebej priporočam v molitev.
yy V četrtek in petek ne bo verouka za 3., 7. in 8. razred.
yy Na zadnji seji ŽPS smo uskladili kandidatno listo za nove člane ŽPS. V nedeljo 15. marca bomo brali pismo, ki 
so jo naši škofje napisali kot spodbudo ob volitvah novih župnikovih ožjih sodelavcev. To nedeljo boste dobili 
tudi liste s kandidati za novi ŽPS. Svojo odločitev s predlaganimi člani boste vrnili v nedeljo 22. marca. Za 
vsako družino je predvidena ena kandidatna lista in se kot družina odločite o svojih kandidatih.
yy V sredo, 18. marca bo v Križah dekanijsko srečanje za vse, ki boste letos krstni ali birmanski botri. Srečanje bo 
ob 18.30 v cerkvi.
yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  Evangelij ne govori o Jezusovem otroštvu, pripoveduje pa nam 
o nekaterih dogodkih iz njegovega najstništva in mladosti. Evangelist Matej umesti obdobje Gospodove mla-
dosti med dva dogodka: vrnitev njegove družine v Nazaret po času pregnanstva in njegov krst v Jordanu, kjer 
začne svoje javno delovanje. Ta krst ni bil kakor naš, ki nas uvede v življenje milosti, ampak je bil zanj kakor 
posvetitev pred začetkom velikega življenjskega poslanstva. Evangelij govori, da je bil njegov krst razlog Očeto-
vega veselja in potrditve: »Ti si moj ljubljeni sin!« Takoj je bil Jezus napolnjen s Svetim Duhom, ki ga je odvedel 
v puščavo. Tako je bil pripravljen za pot oznanjevanja in izvrševanja čudežev, za osvobajanje in ozdravljanje. 
Vsak mlad človek je povabljen, da v svoji notranjosti spozna te iste besede, ki mu jih govori Bog Oče: »Ti si moj 
ljubljeni sin«, ko se čuti poklicanega za izpolnitev poslanstva na tej zemlji. (24-25)
yy V mesecu marcu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

2. postna nedelja
1. za + Tončko Tršan in Marijo Hrnčič (obl.)
2. za + Cirila Hrnčiča, dar Miha
za + Francko in Janeza Markuna (obl.)

8. marec

Ponedeljek
1800

Frančiška Rimska, redovnica; Bruno, škof in mučenec
za + Doro, Antona in Marjana Zaplotnika

9. marec

Torek
1800

40 mučencev iz Armenije; Makarij Jeruzalemski, škof
za + Janeza Košnika, dar sosedov

10.  marec

Sreda
1800

Benedikt, škof; Konštantin, mučenec
za + Zalko Zupan, dar sosedov

11.  marec

Četrtek Inocenc I., papež; Justina, redovnica - gregorjevo
ni svete maše

12.  marec

Petek + Leander Seviljski, menih in škof; Kristina, mučenka
ni svete maše

13.  marec

Sobota
1900

Matilda, kraljica; Pavlina, redovnica
za + Jožico (obl.) in Jožeta Zupana

14.  marec

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. postna nedelja – papeška nedelja
1. za + Aleša in Francija Grašiča
2. za + Braneta in Jano Sitar
za + Franca Koširja (obl.)

15. marec

čiščenje in krašenje Trstenik – postni čas
Tenetiše – Romana Gregorc
Opozorilo: Če kdo ne more tisti dan, naj se zmeni za zamenjavo. Če so 
rože še v redu, se cerkev samo počisti.

14.  marec


