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BLAGOR TISTIM, KI NISO VIDELI, PA VERUJEJO

Jezusovo vstajenje je bilo veliko presenečenje za vse, ki so se znašli
pred praznim grobom in tudi za tiste, ki so poslušali pripovedovanje
žena, da Jezusa ni več v grobu, da ga ni nihče ukradel, temveč je vstal od
mrtvih. Nihče si ni znal predstavljati kaj takega in zato nas ne čudi, da se
je apostol Tomaž na pripovedovanje učencev odzval z nerazumevanjem
in nezaupanjem: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne
vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom
veroval.« Tako reagira človek, ki razmišlja s svojo glavo in verjame le to, kar lahko vidi s
svojimi očmi, prime z rokami, okusi, stehta, določi obliko. Prisegamo na znanost, ne na
tisto, ki je povezana s filozofiranjem in človeško domišljijo, temveč nas zanima eksaktna
znanost, ki jo je mogoče statistično potrditi s številnimi primeri. Vstajenje pa je nekaj,
kar ne moreš prijeti in izmeriti, s fantazijo pa vemo, kako je, ker nam pogostokrat pričara
stvari, ki so sad človeške blodnje. Zato lahko trdimo, da apostol Tomaž predstavlja našo
generacijo, je naš zagovornik, je sodoben dvomljivec, ki se hoče sam prepričati, če je to, kar
govorijo, res.
Kaj je Jezus odgovoril Tomažu? Povabil ga je, naj se ga dotakne, naj eksperimentira.
Naenkrat pa Tomaž to ni več potreboval, v hipu je spremenil svoje mnenje in se ni hotel
dotakniti Jezusa. Ali je takrat, ko je vstali Jezus stal pred njim ugotovil, da eksaktna znanost
ni vse? Ali je prišel do prepričanja, da je v človekovem življenju pomembna tudi vera? To
lahko le ugibamo, a zanesljivo lahko rečemo, da je izpovedal vero.
Kje se začne naša vera? Tam, kjer odpove naš razum, na točki, ko naše umsko
utemeljevanje naleti na mejo, preko katere ne more. Danes je sicer znanost tako napredovala,
da so sposobni izmeriti možganske procese različnih človekovih razpoloženj. In kaj nam
lahko neko frekvenčno valovanje pove o tem, kaj posameznik dejansko doživlja? Nič. In
prav je tako. Določene skrivnosti morajo ostati. Kako se imata dva rada ne smemo obešati
na veliki zvon in prav tako je dobro, da moj odnos z Bogom ostane le moja skrivnost. V tem
je čar, kajti določene skrivnosti naredijo naš odnos intimen, zares življenjski.
»Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« je Jezus rekel Tomažu.
Jezus blagruje nas, ki kljub časovni oddaljenosti dneva Jezusovega vstajenja, verujemo v
pričevanje očividcev in se tako srečujemo z vstalim Gospodom, ki krepi našo vero.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja
28. april
yy Danes je Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja. Godujeta Peter Chanel, duhovnik in mučenec ter Ludvik
Montfortski, duhovnik in redovni ustanovitelj.
yy Danes je v naši župniji birma. Izlitje Svetega Duha je po rokah msgr. Francija Petriča prejelo 15 veroukarjev 8.
in 9. razreda. Hvala vsem, še prav posebej staršem, ki ste po svojih močeh sodelovali pri pripravi lepe slovesnosti. Birmance vam priporočam v molitev, saj potrebujejo spremljanje odraslih in naš osebni zgled pri svojem
odločanju za odgovorno življenje.
yy 1. maja je god svetega Jožefa Delavca in praznik dela. Maša bo ob 19.00 zvečer. Ta dan je tudi začetek šmarnične
pobožnosti.
yy S pomočjo letošnjih šmarnic želimo utrditi podobo Boga Očeta. Pri tem nam bo v oporo prilika o izgubljenem
sinu. V želji, da bi bila naša srečanja čim bolj konkretna, bomo spremljali življenje in delo ustanoviteljev moških redov na Slovenskem (Frančišek Asiški, Don Bosko, Ignacij Lojolski, Vincencij Pavelski …). Letos bodo
šmarnice potekale drugače. Otroci obeh župnij se bodo en teden zbirali na istem kraju. Šmarnice bodo kot
samostojno bogoslužje, ki ga bodo vodili nekateri starši, samo enkrat tedensko bo ta pobožnost povezana s
sveto mašo. Razpored krajev bo sledeči: 1.-4. maj Tenetiše; 6.-11. maj Trstenik; 13.-18. maj Goriče; 20.-25. maj
Trstenik; 27.-31. maj Tenetiše. Šmarnice bodo vsak dan, razen nedelje, ob 18.00 zvečer.
yy Prihaja čas urnih maš, ki so povezane z litanijami vseh svetnikov in molitvami za blagoslov naših vrtov, polj,
travnikov in gozdov. Te maše bodo na sporedu v mesecu maju.
yy Jutri, 29. aprila imamo romanje v Beneluks, zato bom ves teden odsoten. V nujnih primerih se lahko obrnete
na ravnatelja trsteniške skupnosti, Blaža Cudermana. Dosegljiv bo na telefonski številki: 031 358 019.
yy Romarji v Beneluks se dobimo ob 4.00 zjutraj na parkirišču za stavbo krajevne skupnosti. Kot je navada na
naših romanjih, se priporočam za domače proizvode za skupno malico (kruh, salame, sir, vložene kumarice,
papriko, pecivo …). Ne pozabite vzeti s seboj tudi tople jakne, kajti ob Atlantskem oceanu je lahko še hladno.
yy V mesecu maju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
Bela nedelja
28. april
730 Tenetiše
1. za + očeta Poldeta in mamo Nado Šenk
2. za + Mici Pušavec – 7. dan po pogrebu
1030
1. birma - zaobljubljena maša za Potoče
2. za + Vetrovga Joža (obl.)
Ponedeljek
Katarina Sienska, devica in c. uč.; Robert Flamski, opat
29. april
1900
za + Kristino Valjavec, dar sosedov
Torek
Pij V., papež; Jožef Cottolengo, redovnik
30. april
1900
za zdravje
Sreda
Jožef Delavec; Iztok, škof – praznik dela, d. p. d.
1. maj
1900
za + Janeza Ješeta, dar Sp. Trstenika
Četrtek
Atanazij, škof in c. uč.; Boris Mihael, kralj – d. p. d.
2. maj
1900
za + Lojzeta Kepica
Petek
Filip in Jakob ml., apostola; Teodozij Kijevski, menih
3. maj
1900
urna maša za Sp. Trstenik
Sobota
Florijan (Cvetko), mučenec; Ladislav Poljski, redovnik
4. maj
2000
za + Toneta Perčiča (obl.)
Nedelja
3. velikonočna nedelja
5. maj
730 Tenetiše
1. za ++ Vočnarjeve, Pisovčeve, Koščeve in Florjana
2. za + mamo Olgo, ata Petra in brata Milana Hribarja
830
za + Jožeta Žagarja (obl.)
čiščenje in krašenje Trstenik – Dolinar Angela
4. maj
Tenetiše – Matijaševič Darka

