
KDOR JE VIDEL MENE, JE VIDEL OČETA
Jezus se je po svojem vstajenju večkrat prikazal svojim učencem. 

Dobro je vedel, da še niso pripravljeni za poslanstvo, ki se bo začelo z 
njegovim odhodom v nebo. Ob neki priložnosti jim je rekel: »Jaz sem 
pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. 
Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga 
poznate in videli ste ga.« Tako jim še nikoli ni govoril in zato so bili v 
zadregi. Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je 
dejal: »Filip toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl 
Očeta.« Kako trde so te Jezusove besede. Njegovi učenci so bili z njim tri leta, poslušali 
so ga, videli so številne čudeže in ozdravljenja, a še vedno niso dojeli, da sta Jezus in Oče 
eno, zato ju ni mogoče ločevati. Si lahko predstavljamo Jezusovo razočaranje!

Z Jezusovim odhodom v nebo je bilo vse razodeto. Nič novega se ne bo zgodilo, 
a Jezus ve, da marsikaj ne razumemo in zato potrebujemo svetovalca, Svetega Duha, 
ki nam ga je obljubil. S tem nam dodatno pojasnjuje, kako prava ljubezen ustvarja 
skupnost, kjer ni pomembno, kdo je kdo, ampak, kako smo zaradi ljubezni vsi eno in 
zato med nami ni pravih razlik. V skupnosti namreč ni ločevanja, ker je ogromno stvari, 
ki so skupne vsem, so vsem na razpolago in je zato nesmiselno govoriti: »To je moje … 
to sem jaz naredil … to je moja zasluga …!«

»Kdor je videl mene, je videl Očeta!« je Jezus odgovoril Filipu, ki je od njega zahteval, 
naj jim pokaže Očeta. Jezus je prišel za nekaj časa na zemljo kot človek, da bi nam razkril 
Očeta. Svoje poučevanje je povezal s svojim delom: to, kar je učil, je tudi živel. Njegovo 
življenje je bila ljubezen, ki se razdaja in ne postavlja pogojev. Jezus je imel rad otroke in 
odlično se je počutil med tistimi, ki jih je družba odpisala, med revnimi, zapuščenimi, 
ubogimi in neozdravljivo bolnimi. Do vseh, ki so se obnašali vzvišeno in so se imeli za 
privilegirane, pa je bil oster in neprizanesljiv, kajti napuh nima domovinske pravice v 
Božjem kraljestvu. Vanj vstopajo vsi, ki so mali in zavrženi. Takšen je Božji načrt, ki se 
ga Jezus drži in od njega ne odstopa. Če bi ravnal drugače, ne bi bil eno z Očetom in 
njegovo kraljestvo ne bi bilo kraljestvo miru in ljubezni. Mi smo s krstom postali dediči 
tega kraljestva. Bog nas ima rad. Delimo to ljubezen drug z drugim in bomo tudi mi eno 
z Očetom.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega Pastirja 3. maj
•	Danes je 4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja. Godujeta Filip in Jakob mlajši, apostola.
•	Razmere povezane s korona virusom Covid 19 se počasi umirjajo, kar je zasluga vseh nas, ki smo upoštevali 

navodila vlade in Slovenske škofovske konference. Naše cerkve se od 4. maja naprej ponovno odpirajo za 
bogoslužje, vendar se moramo še vedno držati preventivnih ukrepov, ki jih priporoča naša vlada. Naši škofje 
so na škofovski konferenci sprejeli zelo natančne preventivne ukrepe glede obhajanja svetih maš, ki vam jih 
posredujem, ker se jih bo treba striktno držati, da ne bi povzročili 2. vala širjenja virusa.

•	NAVODILA ŠKOFOV GLEDE JAVNEGA BOGOSLUŽJA:
1. Udeležijo naj se ga le zdravi! Starejšim se priporoča, da bogoslužje še naprej spremljajo po TV in drugih 

medijih.
2. V cerkvi mora preko ust in nosu vsak vernik nositi zaščito (maska, šal, ruta)!
3. Pri vhodu je obvezna uporaba razkužila.
4. Ves čas je treba ohranjati minimalno medsebojno razdaljo 1,5m – družinski člani pa lahko v klopi sedi-

jo skupaj. Vsaka druga klop mora biti prazna.
5. Dovoljeno je le ljudsko petje.
6. Ker je število mest v cerkvi omejeno, se verniki svete maše namesto v nedeljo lahko udeležijo kateri koli 

dan med tednom.
7. Za obisk v župnijski pisarni se je potrebno prej najaviti po telefonu ali e-pošti.

•	Čeprav dva meseca ni bilo maš v župnijski in podružnični cerkvi in z njimi povezanih nabirk, so redni stroški 
kljub temu bili. Zato bomo imeli v nedeljo, 17. maja ofer za vzdrževanje vseh cerkvenih objektov in poslovanje 
naše župnije.

•	Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  Sinoda o mladih nan odkriva dejstvo, da precejšnje število 
mladih iz različnih razlogov ne prosi Cerkve nič več, ker je ne pojmujejo kot pomembno za svoje bivanje. 
Nekateri celo izrecno prosijo, naj jih pusti pri miru, saj jih njena navzočnost moti, celo draži. Ta prošnja se 
pogosto ne rojeva iz nekritičnega in nepremišljenega podcenjevanja, ampak ima globoke korenine v resnih in 
razumljivih razlogih: spolni in ekonomski škandali; pomanjkljiva pripravljenost posvečenih oseb, ki ne znajo 
primerno doumeti občutljivosti mladih; premalo skrbna priprava pridig in razlage Božje besede; pasivna vloga, 
ki je dodeljena mladim znotraj krščanske skupnosti; težava Cerkve pri utemeljevanju doktrinalnih in etičnih 
drž pred sodobno družbo. Kaj narediti? (40)

•	V mesecu maju je še precej prostih mest za mašne namene.
Nedelja 4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja

1. za + Toneta Perčiča (obl.)
2. za župljane

3. maj

Ponedeljek
1900

Florijan (Cvetko), mučenec; Ladislav Poljski, redovnik
za zdravje

4. maj

Torek
1900

Gotard, menih; Katarina Cittadini, redovna ustan.
v zahvalo

5. maj

Sreda
1900

Dominik Savio, dijak; Marija srednica vseh milosti
za + Mirka in starše Lombar

6. maj

Četrtek Gizela, opatinja; Avguštin Roscelli, duhovnik 7. maj

Petek Bonifacij IV., papež; Viktor (Zmago) Milanski, mučenec 8. maj

Sobota
2000

Izaija, prerok; Marija Terezija Jezusova, red. ustan.
za + Janeza Dobrina, dar krščenca Nika

9. maj

Nedelja
730 Tenetiše
830

5. velikonočna nedelja
za + Jakoba Praprotnika
za + Jasno Kadivec (obl.)

10. maj

čiščenje in krašenje 


