
ZAČETNIKA ŽIVLJENJA STE UBILI, A BOG GA JE OBUDIL OD MRTVIH
Apostol Peter je po prvih binkoštih korajžno stopil med množico 

in pričeval o Jezusu, ki ga je judovski narod zavrgel, ko so prosili za 
pomilostitev ubijalca, začetnika življenja pa so ubili. Bog pa ga je obudil 
od mrtvih, zato apostoli in vsi drugi, ki so se srečali z vstalim Gospodom 
niso smeli biti tiho, ampak so širiti to resnico in zanjo dali tudi življenje.

Kaj se dogaja s krščanstvom tretjega tisočletja. Sodobni svet nas vsak 
dan izziva in nam zastavlja vprašanje: »Kje je tvoj Bog?« Tega ne smemo razumeti kot 
smešenje, pa čeprav so pristaši neoliberalizma glede tega vprašanja arogantni in grozijo 
z različnimi oblikami nasilja. Vprašanje nam zastavlja kriza, ki ji ne vidimo konca: Kje 
je naš Bog? Zakaj je zakril svoje obličje pred nami, saj smo sedaj mi njegovo ljudstvo?

Navadili smo se, da Boga pokličemo, naj se prikaže, ko ga rabimo. Vzpostavili 
smo nekakšen namakalni sistem, po katerem naj priteče njegova milost. Pastorala, 
duhovnost, teologija, Sveto pismo, zakramenti so cevi tega sistema. Vso svojo pozornost 
smo posvetili sredstvom in tehniki, hkrati pa smo izgubil stik z izvirom, z Bogom, ki 
je znotraj nas. Mnogi so prepričani, da so dobri kristjani, če so se dali krstiti, so bili pri 
birmi, od časa do časa pridejo v cerkev in pristopijo k obhajilu. Priklopljeni so na ta 
religiozni namakalni sistem, obenem pa živijo na površini samega sebe, brez pravega 
stika s samim seboj in brez možnosti, da bi se jim živi Bog kdaj zares razodel.

Pred nami je velika naloga čiščenja podobe Boga, ki smo si jo ustvarili. Res je, da si 
Boga moraš nekako predstavljati, sicer ne moreš govoriti o njem. Pri tem pa pozabljamo, 
da za našimi podobami ni več Boga, ampak malik, lepa, a vendar hladna ideja, ki nima 
nobenega vpliva na naše življenje. Kje je ostal sveti in neskončni Bog, ki ni bil nekje 
daleč, temveč sredi med nami. On ni le začetnik življenja, ampak še vedno živi, Bog 
ga je vendar obudil od mrtvih. On je še vedno tukaj in sedaj, a do njega lahko prideš 
le preko sebe. On je v tvojem središču, v tvojem srcu. »On je tvoj notranji učitelj!« je 
zapisal sveti Avguštin. Samo ta notranji učitelj te lahko odpre zunanjim učiteljem in 
njihovemu posredovanju Boga. Ves namakalni sistem je smiseln v stiku s tem notranjim, 
duhovnim učiteljem, ki je začetek in vir našega življenja. Samo kdor ostane v njem, kdor 
je kot mladika pričvrščen na trto, živi pravo življenje. V njem živimo, se gibljemo in 
smo. Bogu hvala, da je tako.
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Nedelja 3. velikonočna nedelja 18. april
yy Danes je 3. velikonočna nedelja. Godujeta Evzebij, škof in Sabina Petrilli, redovna ustanoviteljica.
yy Danes je začetek Tedna molitve za duhovne poklice. Geslo letošnjega tedna je v treh smernicah: Pripadaj, išči 
in se odloči! Molili bomo, da bi mladi, ki jih Gospod kliče, to prepoznali v skupnosti vernikov in odkrivali lepe 
zglede; molili bomo za to, da bi mladi pogumno iskali svojo življenjsko pot in se ne prestrašili Gospodovega 
klica v posvečeno življenje; molili bomo tudi za to, da bi znali prav razločevati Božji klic in se tudi jasno odlo-
čili. Sodobna miselnost kaže, kako se mnogi težko dokončno odločijo za poklic – naj bo to za poročenost ali za 
posvečenost. Z močjo Božje milosti ter s prizadevanjem krščanske skupnosti – župnij in družin -, bodo mladi 
dobili moč za prave in dokončne odločitve, za izpolnitev Božje volje. Vsekakor bomo še prav posebej molili za 
našega salezijanskega kandidata za duhovništvo, za Domna Kosa iz župnije Goriče.

yy Kako bo z letošnjo birmo, kajti epidemija korona virusa je podaljšana za en mesec? Pogovarjal sem se z nad-
škofom Stanislavom Zoretom, ki pravi, da 9. maja birme še ne more biti. Vsekakor pa lahko računamo, da jo 
bomo na nek način imeli v času do konca šolskega leta. Kako in kdaj, je še vse odprto. Gospod nadškof nam 
tudi sporoča, da glede priprave moramo imeti vsaj 4 srečanja »v živo«, ob navzočnosti staršev. Sedaj še ves ve-
rouk poteka preko zooma oziroma v krogu družine, ko otroci skupaj s starši predelujejo snov, ki jo objavljamo 
na internetnih straneh župnije.

yy Z očetovskim srcem: Podobno kakor je Bog storil z Marijo, ko ji je pokazal svoj načrt odrešenja, je tudi Jožefu 
razkril svoje načrte; to je storil skozi sanje, ki jih je Sveto pismo kot vsa starodavna ljudstva imelo za eno od 
sredstev, po katerih Bog kaže svojo voljo. Jožef je v hudi stiski zaradi nerazumljive Marijine nosečnosti; noče je 
javno osramotiti, ampak se odloči, da jo bo skrivaj odslovil. V prvih sanjah mu angel pomaga razrešiti njegovo 
težko zagato: »Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo 
sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,20-21). Njegov odgovor je bil takoj-
šen: »Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel.« S poslušnostjo je premagal svojo 
dramo in rešil Marijo. V drugih sanjah je angel ukazal Jožefu: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži 
v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril« (Mt 2,13). Jožef je brez 
omahovanja ubogal, ne da bi vpraševal o težavah, ki jim bo šel naproti: »Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo 
mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti« (Mt 2,14-15).

yy V mesecu maju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

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

18. april

Ponedeljek
1900

Leon IX., papež; Marcel Callo, mučenec
za + Mirka Lombarja

19. april

Torek
930

1900

Teotim (Teo), škof; Neža Montepulčanska, redovnica
za zdravje – molitvena skupina
za + Franca Štefeta, dar Vide in Marinkota

20. april

Sreda
1900

Anzelm, škof in c. uč.; Konrad iz Parzhama, redovnik
za + Jurija Košnika in mamo Ano

21. april

Četrtek Hugo, škof; Leonid, mučenec 22. april
Petek Jurij, mučenec; Vojteh (Adalbert), škof in mučenec 23.  april
Sobota
2000

Vilfrid Yorški, škof; Marija Kleopova, svetopisemska žena
1. za + Alojza, Ivano in Viktorja Javornika
2. za + očeta Marka Turka

24.  april

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. velikonočna nedelja
1. za + Staneta Juhanta
2. za + Mici Pušavec (obl.)
za + Marijo (obl.) in Blaža Grosa

25.  april


