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APRIL – MALI TRAVEN

ZARADI EPIDEMIJE- SO
MAŠE BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV

19.NED= BOŽJE USMILJENJE           7- za župljane,
Franci,Tilka,st.Kramberger-Jerič,      10.-  Vzahvalo

BOŽJEMU USMILJENJU,     Kristina Sagadin,
Ivan Bračun, Ivan Merc obl.

 2O. PON= TEOTIM(TEO)   8.-  po n.Brezmadežne   
21.TOR= ANZELM              8 .- za blag. in zdravo pamet      

22.SRE= LEONID                 8.-po namenu(Vč.)
23.ČET= JURIJ          18.-Davorin Osvald obl.          

24.PET=  FIDEL                 18-za duh.poklice,Ivan Merc        
25.SOB= MARKO ,.Mariji v zahvalo za zdravje

26.NED= DOMINIK IN GREGOR 7.- za farane, za večni.
pokoj otrok umrlih pred rojstvom,

10.-  Alojzija Špur Andrej Kurnik, Štefan Kitek,        

BOŽJE USMILJENJE, KI NAM   V
SVETIH ZNAMENJIH –

ZAKRAMENTIH, DAJEŠ OBILJE
SVOJE PRISOTNOSTI, ŽIVLJENSKE

MOČI V NAŠEM VSAKDANJEM
ŽIVLJNJU,  BOŽJI VOZ  TUDI ZLOBEC
VLEČE NAPREJ, ČEPRAV TEGA ne bi
HOTEL.  ŽAL MI JE, KER MI NI ŽAL,vsaj

najmanjšo dozo kesanja, da smo lahko
deležni odpuščanja

Čez osem dni so bili 
njegovi učenci spet notri 

in Tomaž z njimi. 
Jezus je prišel pri zaprtih vratih,

 stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« 

Potem je rekel Tomažu: 
»Polôži svoj prst sèm 
in poglej moje roke! 

Daj svojo roko in jo polôži 
v mojo stran in ne bodi neveren, 

ampak veren.« 
Tomaž mu je odgovóril in rekel: 

»Moj Gospod in moj Bog!« 
Jezus mu je rekel: 
»Ker si me videl,

veruješ? 
Blagor tistim, ki niso

videli, 
pa verujejo!«

(Jn 20,24–29)

Jn 20,19–31

V RANAH VSTALEGA ZREMO
BOŽJE USMILJENJE

Današnji evangeljski odlomek govori o 
Jezusovem srečanju z apostolom Tomažem 
teden dni po vstajenju. Tomaž je človek, ki se
ne zadovolji in noče verjeti pričevanju drugih. 
„Če ne vidim in se ne dotaknem njegovih 
ran – je dejal – ne bom verjel“ (prim. Jn 
20,25). Osem dni pozneje – prav kakor 
danes – se Jezus vnovič vrne med svoje in 
se takoj obrne k Tomažu ter ga povabi, naj 

se dotakne ran na rokah in na njegovi 
strani. Jezus gre naproti njegovi neveri, 
da bi preko znamenj trpljenja mogel priti 
do polnosti velikonočne vere, to je vere v 
Jezusovo vstajenje.
Tomaž je človek, ki se ne zadovolji takoj in 
zato raziskuje, osebno preverja in želi priti do 
osebne izkušnje, je dejal papež Frančišek in 
nadaljeval: „

Ob odrešilnem stiku z ranami
Vstalega Tomaž pokaže dejansko
svoje rane, svojo razcepljenost,

svoje ponižanje. V znamenju, ki so
ga pustili žeblji pa najde odločilni
dokaz, da je ljubljen, pričakovan,

razumljen. Nahaja se pred
Odrešenikom, polnim miline,
usmiljenja in nežnosti. Prav

takšnega Gospoda je iskal v skriti
globini svojega bitja, saj mu je bilo

že vedno znano, da je tak.
Ko Tomaž doživi osebni stik z Jezusovo

ljubečo in usmiljeno potrpežljivostjo, dojame
globoki pomen vstajenja. Notranje

preobražen izpove svojo polno in celovito
vero vanj, ko vzklikne: „Moj Gospod in moj

Bog!“ Tomaž se je tako rekoč dotaknil
velikonočne skrivnosti, ki v polnosti razodeva

Božjo odrešilno ljubezen, bogato z
usmiljenjem (prim. Ef 2,4). In tako kot Tomaž
smo v tej drugi velikonočni nedelji tudi mi vsi

povabljeni v ranah Vstalega zreti Božje
usmiljenje, ki je večje od vsake človeške

zamejenosti in blesti nad temino zla in greha.

Po: papež Frančišek (12.4.2015)
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Tedaj  jim  je  Jezus  spet  rekel:
»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene
poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko
je to izrekel, je dihnil vanje in jim
dejal: »Prejmite Svetega Duha!« Jn
20,21–2220 

In ko je to rekel, jim je pokazal
roke  in  stran.  Učenci  so  se
razveselili, ko so videli Gospoda.  

15,11; 16,20.22; 19,34;

JN 20,21 Tedaj  jim  je  Jezus  spet
rekel:  »Mir  vam  bodi!  Kakor  je
Oče  mene  poslal,  tudi  jaz  vas
pošiljam.«  

17,18; Mt 28,19; Mr 16,15;

BIRMA22 In ko je to
izrekel, je dihnil vanje in

jim dejal: »Prejmite Svetega
Duha!

1,33; 7,39; 1 Mz 2,7gr.;  Ezk 37,9; Mdr 15,11; Apd 1,8; 1 Kor
15,45;

dihnil vanje: simbolizem tega dejanja je povezan s
poročilom o stvarjenju človeka 1 Mz 2,7 gr.:  kakor je
Bog  »vdihnil«  človeku  v  nosnice  »dah/duh življenja«,
Jezus svojim učencem »vdihne« Svetega Duha,
Duha večnega življenja.

SPOVED 23 Katerim grehe
odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim

zadržani.«
Mt 16,19; 18,18;

 

SVETI KRST
NA  VNEBOHOD Jezus

pooblasti učence  
 16  Enajst  učencev  se  je

odpravilo  v  Galilejo  na  goro,
kamor jim je Jezus naročil.  

 17 Ko so ga zagledali, so se mu
do  tal  priklonili,  nekateri  pa  so
dvomili. 

18  Jezus  je  pristopil  in  jim
spregovoril:  »Dana  mi  je  vsa
oblast v nebesih in na zemlji. 

4,9-10; 11,27; Dan 7,14; Jn 3,35; Ef 1,20-22; Flp 2,9-11;

19 Pojdite torej in naredite
vse narode za moje učence.
Krščujte jih v ime Očeta in

Sina in Svetega Duha
10,6; 24,9.14; Iz 42,6; 49,6; Lk 24,47; Apd 1,8; 2,38; 19,5; Rim

6,3; Gal 3,27; Ef 4,5;

naredite ...  za moje učence ali  poučite. - vse
narode ali vse pogane. - v ime: ime v semitskem
smislu pomeni dejansko navzočnost imenovanega
(gl. op. k 1,21): krst vzpostavlja bivanjsko osebno
razmerje  (prim.  1 Kor  1,13)  krščenca  z  Bogom
Očetom, Sinom in Duhom.

20 in učite jih izpolnjevati vse,
kar  koli  sem vam zapovedal!  In
glejte:  jaz  sem  z  vami  vse
dni do konca sveta.«

 

 Bog ni kakšen samotar, temveč
skupnost ljubezni.  Svetopisemsko
sporočilo  je  razodetje  najgloblje
resnice o svetu in o človeku.

Na svetu ni nič samozadostno, nič ne more obstajati
samo.  Zemlja  privablja  vodo,  voda  privablja  zrak,
zrak  privablja  svetlobo,  dan  privablja  noč,  mraz
privablja  toploto,  cvetje  privablja  žuželke,  lev
privablja gazelo. Vse je odnos, težnja k ubranosti. Če
se  ravnovesje  poruši,  ni  več  ekološkega  skladja  in
začne se propadanje.
Svet  namreč  nosi  v  sebi  odtis  svojega  Stvarnika:
Očeta, Sina, Svetega Duha.
V človeku, najbolj vzvišeni podobi Boga, so sledi te
»skupnosti  ljubezni«  zelo  globoke  in  neizbrisne.
Človek  ne  more  živeti  sam.  Samota  vzbuja  grozo
otroku, skrbi mladega človeka, je poraz za odraslega,
spravlja v obup ostarelega. 
Nihče  in  nobena  stvar  ne  more  izničiti  težnje  k
drugemu, ker nihče in nobena stvar ne more izbrisati
Božje podobe.
En sam nasmeh in samo nežen dotik povesta o Bogu
več kakor tisoč besed.

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

ZAKRAMENTI SRŽ RAZODETJA 
TROJEDINEGA BOGA STVARNIKA 
NAŠEGA OČETA.
PO REDU KAKO SO BILI 
USTANOVLJENI: SVETA MAŠA, 
MAŠNIŠKO POSVEČENJE, SPOVED, 
KRST, BIRMA – SVETI DUH, SVETI 
ZAKON PRI STVARJENJU, ČUDEŽ NA
SVADBI.  BOLNIŠKO MAZILJENJE – 
SKRB CERKVE PO BINKOŠTIH ZA 
OSLABELE. (AP. JAKOB)
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