
MOJ GOSPOD IN MOJ BOG
»Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem 

prsta v rane od žebljev in ne položim roko v njegovo stran, nikakor ne 
bom veroval!« je govoril apostol Tomaž. Videti in dotaknit se! To je za 
mnoge edini dokaz za resničnost neke stvari. In vendar je toliko stvari, 
ki jih ne vidimo, a smo od njih odvisni. Kako bi živeli na primer brez 
elektrike, kako se jezimo, če v hotelu ni wifi kode za priklop pametnega 
telefona. Vsi ti valovi so našim očem nevidni in vendar obstajajo in nas delajo vedno 
bolj odvisne. Zakaj ne bi torej Jezus mogel imeti nematerialno, poveličano telo? On je 
vendar Bog. Kljub temu, da vse to vemo, si moramo priznati, da smo mnogi podobni 
nevernemu Tomažu. Saj se strinjamo z znanstveniki, ki odkrivajo številne oblike 
energije in valovanja, ki so našim očem nevidne, a vendar vstajenje in večno življenje 
težko sprejmemo.

Mislim, da je naše nerazumevanje povezano z napačnim pojmovanjem vere. Vero 
enačimo z gledanjem, kar je velika zmota. O stvari, ki se je dotakneš, ni treba verovati, 
ker si trdno prepričan, da je, saj te tvoj dotik ne vara. Vera pa je onstran naših čutov. 
Zato tisti, ki pravijo, da je resnično le to, kar lahko dokaže z laboratorijskimi, ne morejo 
verovati. Prepričani so, da se logično razmišljanje in vera izključujeta in zato se moraš 
odločiti, česa se boš oprijel: znanstvene razlage ali nekega blodnje, katere resničnost ne 
moreš dokazati!

Takšno razmišljanje nas pripelje v slepo ulico. Razum in vera se ne izključujeta, ampak 
se dopolnjujeta. To je Tomaž dojel, ko se je srečal z vstalim Jezusom. Ko je videl Jezusa 
prihajati skozi zaprta vrata, ko se je preprosto pojavil pred njimi, je verjetno pomislil, da 
ima halucinacije. Ko pa je Jezus spregovoril, ko je slišal njegov glas, ko je začuti mir, ki 
mu ga je Jezus podaril, ni več dvomil. Naenkrat ni bilo več potrebno, da bi se ga dotaknil. 
Mislim, da je v tem odločilnem trenutku dojel, da tam, kjer razume naleti na svoje meje, 
vstopi vera in soočanje s skrivnostjo, ki je z besedami ni mogoče natančno opredeliti. S 
tem se strinjata tudi dva, ki se imata resnično rada. Če ju vprašaš, naj povesta, kakšna je 
ljubezen, se ti bosta smejala, kajti prave ljubezni ni mogoče opredeliti, zanjo ne najdeš 
pravih besed. Tudi apostol Tomaž ni našel pravih besed za svojo vero in je ves osramočen 
dejal: »Moj Gospod in moj Bog!« 
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Nedelja BELA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 19. april
yy Danes je Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja. Godujeta Leon IX, papež in Marcel Callo, apostol de-
lavcev in mučenec.

yy Še vedno so izredne razmere zaradi korona virusa. Z nekaterimi župljani smo se slišali po telefonu, oznanila 
lahko vidite na internetni strani naše župnije, kjer je povezava tudi na facebook župnije Trstenik, preko katere 
potekajo tudi določene oddaje v živo. Sedaj živimo v razmerah kot je to bilo na začetku krščanstva: versko 
življenje poteka v krogu družine, z vesoljno Cerkvijo smo povezani preko medijev in župniki poskušamo iz-
koristiti sodobno medmrežje za pastoralno delo. Tako sem tudi sam vsak dan na facebooku s krajšimi mislimi, 
ob nedeljah pa z daljšimi razmišljanji.

yy Danes je bela nedelja, ali prva nedelja po veliki noči. V krščanstvu je znana tudi pod imenom nedelja Božjega us-
miljenja, kar je uvedel papež sv. Janez Pavel II.. Ime »bela« izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščenci ves 
teden po veliki noči prihajali v cerkev v belih oblačilih. Bela oblačila, znamenje čistosti, so izpričana od 4. stole-
tja, poseben pomen so dobila v 17. stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči uvedli skupinsko prvo obhajilo. 
Na Štajerskem in Dolenjskem je bila še na začetku 20. stoletja navada, da so na ta dan vabili botre na kosilo. 

yy V četrtek goduje sv. Jurij, zavetnik mesta Ljubljane. Sv. Jurij je bil vojak, vitez iz Kapadokije, današnje Turčije. 
Krščanska legenda o njem temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi v deželo. Med pokristjanjenimi 
Slovani naj bi nadomestil pomladansko božanstvo, najbrž Jarila. Ob Jurjevem naj bi bila narava že zelena, zato 
se glavni junak obrednih obhodov na ta dan imenuje Zeleni Jurij: eden od fantov je od nog do glave ovit v 
zelenje. Jurjevanje, ki je bilo nekoč razširjeno po vsej Sloveniji, se je ohranilo samo še v Beli Krajini.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Kristusova Cerkev vedno lahko zapade v skušnjavo usihanja 
gorečnosti, ker ne posluša več Gospodovega klica k tveganju v veri, k darovanju vsega brez ocenjevanja ne-
varnosti, in se vrača k iskanju lažnih posvetnih gotovosti. Prav mladi so tisti, ki ji lahko pomagajo, da ostane 
mlada, da ne zapade v korupcijo, da ne ostane negibna, da se ne preda napuhu, da ne postane sekta, da je bolj 
uboga in pričevanjska, da je blizu zadnjim in zavrženim, da se bori za pravičnost, da ponižno dopusti vpraša-
nja. Mladi lahko Cerkvi prispevajo lepoto mladosti, ko nas spodbujajo, da bi bili sposobni veseliti se tega, kar 
začenja kliti, podariti se brez zadržkov, prenavljati se in se vedno znova odpravljati novim osvajanjem naproti. 
(37)

yy V mesecu maju je še precej prostih mest za mašne namene.
Nedelja 2. velikonočna – bela nedelja

1. za + Damjana Jalna, starše Volčič in Jalen
2. za + Marjana Gregorca (obl.)

19. april

Ponedeljek Teotim (Teo), misijonar; Neža Montepulčanska, redovnica
za zdravje

20. april

Torek Anzelm, škof in c. uč.; Konrad iz Parchama, redovnik
v zahvalo in za Božje varstvo

21. april

Sreda Hugo, škof v Grenoblu; Leonid, mučenec
v zahvalo za varstvo pri delu

22. april

Četrtek Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane; Egidij Asiški, menih
za + Alojza, Ivano in Viktorja Javornika

23.  april

Petek Vilfrid Yorški, škof; Marija Klopajeva, svetopisemska žena
za + Jurija in Ano Košnik

24. april

Sobota Marko, evangelist; Erminij, opat in škof
za zdravje in Božji blagoslov v družinah

25.  april

Nedelja 3. velikonočna nedelja
1. za + Marijo (obl.) in Blaža Grosa
2. za + Nado Lukanec, dar Komanovih

26.  april

čiščenje in krašenje 


