
MAR NI BILO POTREBNO, DA JE MESIJA TO PRETRPEL IN ŠEL V SVOJO SLAVO?
Učenca na poti v Emavs se pogovarjata o dogodkih zadnjega tedna. 

Njuno srce je žalostno, kajti Jezusa sta poznala, skupaj z mnogimi sta 
upala, da je on tisti, ki bo rešil Izrael, a z njegovo smrtjo na križu se je 
tudi njima vse obrnilo na glavo. Da bi bila zmeda še večja so nekatere 
žene pripovedovale, da so videle angele, ki so povedali, da Jezus živi. 
Nekaj učencev je odhitelo h grobu, da bi se prepričali, ali žene govorijo 
resnico in so res našli grob prazen, njega pa niso videli. Velikonočno jutro je presenetilo 
vse: politične voditelje, judovsko duhovščino, apostole in ljudi, ki so Jezusa poznali.

Neznanec se pridruži učencema na poti v Emavs. Zanju je tujec, ki pravi, da mu 
dogodki zadnjega tedna niso znani. Jezus ju preizkuša, naredi se za nevednega, da bi iz 
njunih ust izvedel, kakšna so bila pričakovanja glede Odrešenika. Ko mu povesta, da sta 
izgubila sleherno upanje, ju izzove: »O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala 
vse, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo 
slavo?« Vse je bilo vnaprej napovedano, a srca mnogih so bila daleč od pravega Boga. 
In začel jima je razlagati Pisma.

Boga najprej odkrivamo v stvarstvu, kot osebni Bog pa se nam razkriva v razodeti 
besedi, v Svetem pismu. Vse se dogaja v skladu s časom in sposobnostmi človekovega 
dojemanja. Izvoljeni narod je počasi zorel za sprejemanje Boga in to je bil tudi glavni 
razlog, da so iz egiptovske sužnosti potovali v obljubljeno deželo štirideset let. Za vse 
je potreben čas, še prav posebno za spremembe v glavi. Zato je tudi Jezus učencema 
počasi odpiral oči za sklepni dogodek, ko je pred njima razlomil kruh in takrat sta ga 
spoznala.

Pri sveti maši govorimo o dveh mizah, o mizi Božje besede in mizi Božjega kruha. 
Na začetku se s priznanjem svoje grešnosti pripravimo na poslušanje Božje besede in 
njeno razlago. Naše srce mora vedno bolj goreti v pričakovanju tega, kar se bo zgodilo 
ob mizi Božjega kruha. Gre za dolg proces, v katerem ni nobenih bližnjic. Jezusovo 
vstajenje in poveličanje je dogodek, ki vsa naša logična razglabljanja postavlja na glavo. 
Ne znajdemo se, ker nimamo prave izkušnje. Tudi naše vstajenje in večno življenje 
ostaja skrivnost, od vekov skrita pri Bogu. Zato večkrat prosimo Boga: »Moja vera je 
slabotna, okrepi me!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 3. velikonočna nedelja 26. april
yy Danes je 3. velikonočna nedelja. Godujeta Marija, Mati dobrega sveta in Štefan Parmski, škof.
yy Danes je začetek tedna molitve za duhovne poklice. Tema letošnje molitve je povezana s Pavlovimi besedami 
iz 2. pisma Korinčanom, ko pravi: »Ta zaklad imamo v glinastih posodah« (2 Kor 5,7). Vse nas poziva, naj se 
zavedamo, da smo glina, torej slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. Kajti moč Boga je tista, 
ki rešuje, zdravi, postavlja na noge. Na župnijskem facebooku bom vsak dan na kratko spregovoril o načinih, 
kako lahko delamo za nove duhovne poklice.

yy Za nami sta že dva spomladanska praznika, sveti Jurij in sveti Marko. Oba imata v našem narodu bogato 
tradicijo, povezano z »jurjevanjem« in »Markovimi procesijami«. Oba praznika izhajata že iz predkrščanskih 
časov in sta zaradi svoje pomembnosti bila »pokristjanjena«. Zle sile so ljudje čutili zmeraj, zato je bilo vedno 
treba prositi za Božje posredovanje, da bi bilo naše življenje vedno smiselno, neustrašno in obvarovano pred 
vsem slabim. V času korona virusa čutimo enako: treba je moliti in zaupati Bogu, da se bomo te epidemije čim 
prej rešili in postali telesno in tudi duhovno močnejši. Zato vztrajajmo v molitvi in zahvaljevanju. Ne bojmo 
se: Bog je vedno z nami!

yy V petek, 1. maja je mednarodni praznik Jožefa Delavca. Praznik je povezan z okrožnico Rerum novarum, prvo 
okrožnico o delavskem vprašanju, ki jo je napisal papež Leon XIII. Praznik sv. Jožefa Delavca ni praznik, ki 
slavi delo, temveč delavca, človeka. Ko je papež sv. Pavel VI. leta 1969 obiskal sedež Mednarodne organizacije 
dela v Ženevi, je dejal: »Nikoli več delo nad delavcem! Nikoli več delo zoper delavca! Temveč vedno delo za 
delavca, delo v službi človeka, vsakega človeka in celotnega človeštva!«

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Papež in škofje nas opozarjajo, da so za mnoge mlade Bog, vera 
in Cerkev prazne besede, vendar so občutljivi za Jezusov lik, kadar je predstavljen na privlačen in učinkovit 
način. Zato je potrebno, da se Cerkev ne osredotoča nase, ampak da izžareva predvsem Jezusa Kristusa, kar 
pa zahteva ponižno spoznanje, da se morajo določene konkretne stvari spremeniti, in tudi za to mora Cerkev 
zbrati pogled in celo kritike mladih. (39)

yy V mesecu maju je še precej prostih mest za mašne namene.
Nedelja 3. velikonočna nedelja

1. za + Marijo (obl.) in Blaža Grosa
2. za + Nado Lukanec, dar Komanovih

26. april

Ponedeljek Cita, dekla; Hozana Kotorska, devica – Dan upora, d.p.d.
za + Cveta (obl.) in Marto Kogovšek

27. april

Torek Peter Chanel, mučenec; Ludvik Montforski, red. ustan.
za + Ivano Kern, dar Fani Orehek

28. april

Sreda Katarina Sienska, c. uč. in sozavet. Evrope; Robert, opat
za vse ++ Slapnikove

29. april

Četrtek Pij V., papež; Jožef Cottolengo, redovnik
po namenu (Švica)

30.  april

Petek Jožef  Delavec - Praznik dela, d.p.d.; Oriencij (Iztok), škof
Za + Franca Pušarja, dar sosedov

1. maj

Sobota Atanazij, škof in c. uč.; Boris Mihael, kralj
za + Venčeslava Balažica

2. maj

Nedelja 4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja
1. za + Toneta Perčiča (obl.)
2. za župljane

3. maj

čiščenje in krašenje 


