
BILI SO KAKOR ENO SRCE IN ENA DUŠA
V Apostolskih delih beremo: »Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila 

kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, 
temveč jim je bilo vse skupno.« Zares, to je bila idealna skupnost, o kateri 
lahko samo sanjamo. Verjetno ni bilo vse tako brezhibno, brez sleherne 
napake, vendar je bilo tako močno nad povprečnim obnašanjem drugih, ki 
niso bili kristjani, da je Luka, ki ni poznal Jezusa, svojo ugotovitev zapisal kot 
enega od vzrokov, za širjenje krščanstva. Apostoli so govorili tako navdušeno in prepričljivo, 
da so jih mnogi jemali zelo resno in bili pripravljeni deliti drug z drugim vse, kar so imeli.

Zakaj danes Cerkev in kristjani tretjega tisočletja nismo tako pričevalni. Mislim, da je 
osnovna težava v pomanjkanju poguma, da bi priznali, kako šibka je naša vera. Sekularizacija 
je prodrla globlje v Cerkev, kot smo si pripravljeni priznati. Dopovedovali smo si, da je 
nevera problem »onih, ki so zunaj«, a temu ni tako. Prvi val sekularizacije je bil v znamenju 
ideološkega nasprotovanja Cerkvi in zmanjševanju javne vloge religije. Govorili so o Cerkvi, 
ki je potisnjena v zakristije, ki ni v skladu s sodobnimi trendi in zavaja ljudstvo. Danes pa smo 
priča drugemu valu, ki se kaže v brezbrižnosti in nihilizmu, ki se je naselil v srce sodobnega 
človeka, tudi tistega, ki se formalno še vedno opredeljuje za kristjana. Sodobnik nima več 
pravega čuta za religijo in duhovno življenje, o čemer pričajo tudi nova duhovna gibanja. Ta 
so poskušala vstopiti v prostor odsotnega Boga, postala so religija brez Boga in na koncu so 
končala s češčenjem samega sebe. Ko pa postaviš samega sebe v središče, si zakone vedno 
znova prilagajaš sebi v prid in je morala povezana z osebnim gledanjem elitne skupine: »Dobro 
je, kar mi trenutno koristi, slabo je vse, kar mi preprečuje uživanje in lagodno življenje na tuji 
račun!«

Pomemben korak naprej je v priznanju, kako globoka je naša kriza vere, kajti sedaj 
doživljamo krizo Boga. Prejšnja obdobja so poznala krizo Cerkve, krizo pastorale, krizo 
morale in duhovnosti, mi pa občutimo krizo Boga. Bog je postal tujec v lastni hiši, v 
evropskem krščanstvu. Tako smo sedaj kristjani zaradi svoje šibke vere postali del problema 
in ne njegovo reševanje. Ali krščanstvo res izumira? Gotovo izumira neka oblika krščanstva, 
kar je znamenje časa, ki zahteva očiščenje vere, ki ni več izzivalna in vredna posnemanja. Kot 
prva krščanska skupnost, moramo tudi sami postati eno srce in ena duša, ki jo povezuje vstali 
Kristus, ki je še vedno med nami in nas vabi na pot, ki vodi v večno življenje.
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Nedelja 2. velikonočna – bela nedelja 11. april
yy Danes je 2. velikonočna, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja. Godujeta Stanislav, škof in mučenec ter 
Gema (Biserka) Galgani, devica.

yy Bela nedelja je prva nedelja po veliki noči. V krščanstvu je znana tudi pod imenom nedelja božjega usmiljenja. 
Ime izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščenci ves teden po veliki noči prihajali v cerkev v belih ob-
lačilih. Bela oblačila, znamenje čistosti, so izpričana od 4. stoletja, poseben pomen pa 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. Za belo nedeljo se prihrani nekaj jedi iz 
velikonočnega žegna, tudi drugače je jedilnik podoben velikonočnemu. Povezanost praznika Božjega usmilje-
nja in 2. velikonočne nedelje kaže na simbol zveze med zakramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo 
odrešenja in Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni 
vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave med Bogom in človekom. Sveti papež Janez Pavel II. je 30. aprila 
2000 na nedeljo po veliki noči razglasil poljsko redovnico Favstino Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti 
določil, da se bo ta nedelja odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja. Povod je bilo Jezusovo 
razodetje sestri Favstini: »Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. 
Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir.«

yy Od ponedeljka naprej so spet dovoljene maše z ljudstvom, vendar v skladu z določbami glede korona virusa 
(maske, razkuževanje rok, 30m2 za eno osebo ali družino). Verouk je ta teden še na daljavo, dokler ne dobimo 
od Škofovske konference drugačna navodila. Glede verouka imate na internetni strani za posamezne razrede 
nove teme za verouk v krogu družine. Te teme pripravlja Slovenski katehetski urad. V petek ob 18.00 bomo 
imeli zoom srečanje z birmanci in njihovimi starši.

yy Z očetovskim srcem: Jožef je videl, kako Jezus iz dneva v dan raste v »modrosti in milosti pri Bogu in pri lju-
deh« (Lk 2,52). Kakor je Gospod storil Izraelu, tako ga je on »učil hoditi, ko ga je držal za roko. Zanj je bil kot 
oče, ki dviga otroka k licu, ki se sklanja k njemu, da bi mu dajal jesti« (prim. Oz 11,3-4). Jezus je v Jožefu videl 
Božje usmiljenje: »Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga 
bojijo« (Ps 103,13). Jožef je gotovo slišal, kako je v sinagogi med molitvijo psalmov odmevalo, da je Izraelov 
Bog Bog usmiljenja, ki je dober do vseh in da je njegovo usmiljenje nad vsemi njegovimi deli. Jožef nas tako 
uči, da verovati v Boga vključuje tudi verjeti, da Bog lahko deluje tudi skozi naše strahove, našo krhkost, našo 
slabotnost.

yy V mesecu aprilu je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja 2. velikonočna – bela nedelja

1. za + Marjana Gregorca (obl.)
2. za + Staneta Markoviča (3. obl.)
3. za ++ starše Frelih in Genovefo
4. za + Antona Robleka (obl.)

11. april

Ponedeljek
1900

Zenon Veronski, škof; Julij I., papež
v zahvalo za 40 let življenja

12. april

Torek
1900

Ida, redovnica; Martin I., papež in mučenec
po namenu

13. april

Sreda
1900

Lidvina, devica; Tiburcij, Valerijan in Maksim, mučenci
za Božje varstvo in blagoslov v družini

14. april

Četrtek Paternij, škof; Helena (Jelica) Alzaška, kneginja 15. april
Petek Bernardka Lurška, devica; Magnus, škof 16.  april
Sobota
2000

Simon Barsabejski, škof in mučenec; Robert, opat
1. za + Franca Ušlakarja, dar Sirčevih iz Hraš
2. za vse ++ Mlinarjeve

17.  april

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. velikonočna nedelja
1. za + Jano in Braneta Sitarja (obl.)
2. za + Jožeta Žvoklja
za župljane

18.  april


