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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.

Zahvaljujte se Gospodu,  
ker je dober.

Ljubezen do Boga je v tem, 
da se držimo njegovih za-
povedi. In njegove zapovedi 
niso težke. 

Tomaž mu je odgovóril in 
rekel: »Moj Gospod in moj 
Bog!« Jezus mu je rekel: 
»Ker si me videl, veruješ? 
Blagor tistim, ki niso videli, 
pa verujejo!« 

Dokler ne bom videl, se dotaknil ...
Ali so tisti, ki so apostola Tomaža nagovarjali k veri,  
verovali, preden so videli?
Peter in Janez sta sicer videla prazen grob in zložene 
prtiče, nista pa še umela pisem, da mora vstati.
Ubežnika na poti v Emavs sta bila »nespametna in v 
srcu počasnega mišljenja za verovanje« vse dotlej, 
dokler jima ni Jezus odprl oči.
Drugi so se od strahu zaklenili v pričakovanju najhuj-
šega. Moral je priti Jezus mednje, jim pokazati roke in 
prebodeno stran ter vpričo njih jesti. Šele potem so za-
trjevali: »Gospoda smo videli!«
Tomaž pa naj bi veroval, ne da bi se prepričal? Zahteval 
ni ničesar več kot to, kar je bilo že poprej dano drugim. 
Res, bilo jim je dano. Dano je vsem, ki verujejo in ki 
verujemo. Tudi nam je bilo dano, da smo prejeli vero 
in jo predajamo naprej, tistim, ki jim je - kdo ve, zakaj 
ravno njim in ne drugim - dano verovati.



NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila leta 2000 
na nedeljo po veliki noči razglasil poljsko redovnico Favstino 
Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti določil, da se bo 
prva nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi imenovala ne-
delja Božjega usmiljenja.«

Navdih sv. Janeza Pavla II. je bila 
tudi sv. Favstina Kowalska s svo-
jimi zasebnimi razodetji. V svoj 
dnevnik je zapisala Jezusove bese-
de: »Hči moja, govori vsemu svetu 
o mojem neizmernem usmiljenju. 
Hočem, da je praznik Božjega us-
miljenja zatočišče vseh duš, pri-
bežališče vseh grešnikov. Ta dan 
bom razodel polnost svojega us-
miljenja. Kdor bo ta dan opravil 
sveto spoved in prejel obhajilo, bo 
dobil popolno odpuščanje grehov 
in kazni za grehe. Naj se nihče ne 

boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, 
da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo 
po veliki noči.«

YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

270.  KaKšen odnos ima 
Cerkev do Civilno ločenih 
in do ponovno poročenih?

Po Jezusovem zgledu 
jih sprejema z ljubezni-
jo. Kdor se po cerkveni 
poroki loči in se za časa 
partnerjevega življenja 
spusti v novo zvezo, se-
veda živi v nasprotju z 
Jezusovo jasno zahtevo 
po neločljivosti zakona. 
Te zahteve Cerkev ne 
more odpraviti. Preklic 
zvestobe je v nasprot-
ju z evharistijo, v kate-
ri Cerkev obhaja ravno 
nepreklicnost Božje lju-
bezni. Zato tisti, ki živi v 
taki protislovni situaci-
ji, ne more prejeti sve-
tega obhajila.  

Daleč od tega, da bi 
vse konkretne prime-
re obravnavali enako, 
govori papež Benedikt 
XVI. o »žalostnih raz-
merah« in poziva pa-
storalne delavce, »naj 
dobro razlikujejo različ-
ne situacije, da bi mogli 
prizadetim vernikom 
ponuditi ustrezno du-
hovno pomoč«.

Gospod Jezus, spremeni me v svoje usmiljenje! Daj, 
da bodo moje oči usmiljene, da ne bi nikoli sodil po 
videzu in nikogar sumničil, temveč da bi v vseh du-
šah videl lepo. Daj, da bodo  moja ušesa usmiljena, 
vedno pozorna na potrebe bratov in nikoli zaprta 
za njihov klic. Daj, da bo moj jezik usmiljen, da ne bi 
nikoli rekel nič slabega o nikomer, temveč da bi  imel 
za vse besede odpuščanja in tolažbe. Daj, da bodo 
moje roke usmiljene in polne ljubezni, tako da bi 
vzel nase vse, kar je težko in neprijetno in  
s tem olajšal breme drugim. Daj, 
da bodo moje noge usmiljene 
in vedno pripravljene priskoči-
ti na pomoč bližnjemu kljub 
utrujenosti in izčrpanosti.  
Daj, da bo moje srce usmiljeno in 
odprto vsakemu trpljenju. Amen.



SVETNIKI v tem tednu
P Viktor, mučenec
T Martin,  papež
S Valerijan, mučenec
Č Helena, knjeginja
P Bernardka Lurška, redovnica
S Rudolf, mučenec
N 3. VELIKONOČNA NEDELJA

PODAJ MI ROKO ,  ...

Podaj mi roko, brat Tomaž!

Ti, ki si dvomil in nisi verjel,
da je Kristus vstal  
in še vedno živi.
Ti, ki si hotel videti rane  
žebljev in roko položiti v srce: 
Veruj, brat Tomaž!

Zate še traja veliki petek,
zate je grob še zaprt.
Zate je zadnje poglavje 
življenja brezupno čakanje 
na neizbežno smrt.

Ti, ki se trudiš 
in delaš za boljše življenje,
a nimaš več vere v Boga.
Ti, ki ne moreš verjeti  
v vstajenje
in misliš, da s smrtjo 
prav vse se konča:
Veruj, brat Tomaž!

Zate še traja veliki petek,
zate je grob še zaprt.
Zate življenje ostaja uganka,
drvenje brez cilja  
iz rojstva v smrt.

Podaj mi roko, brat Tomaž!
Kristus je vstal, aleluja!

Seveda govorimo en teden po veliki noči v prvi 
vrsti še vedno o Jezusu: o njem, ki so vsi mislili, 
da je mrtev; ki je vstal; ki ga niso pričakova-
li; ki je na tako nepredstavljiv in presenetljiv 
način prišel skozi vrata ter je živ med svojimi 
učenci. Tomaž pa zavzema v današnjem evan-
geliju in v naslednjih stoletjih zelo pomembno 
mesto. Opisujejo ga in predstavljajo kot ne-
vernega in dvomljivca, ki sprašuje, preverja 
ter hoče povsem natančno vedeti in razumeti. 
Čisto konkretno izrazi z besedami to, kar nje-
ga (in verjetno tako in tako vse druge učence) 
zaposluje: „Tega, kar mi tukaj pripovedujete, 
jaz enostavno ne morem verovati.“ Živo mi je 
pred očmi slavna upodobitev, ki jo je naslikal 
Caravaggio. Na tej sliki Tomaž daje prst v Jezu-
sovo rano. Jezus ga ne zavrača, ampak naspro-
tno - razgali svoje prsi in še celo vodi Tomaže-
vo roko v rano. 
Marsikdaj zavidam Tomažu, da je smel srečati 
Jezusa tako intimno, tako konkretno in se ga 
dotakniti. Zame in za vas kaj takega danes ni 
mogoče. Vendar pa mi pripoved daje upanje.   
V svojem verovanju smem hrepeneti in želeti, 
da bi kaj več in natančneje vedel o Jezusu, ga 
razumel in dojel. Kdaj pa kdaj opazim, da Jezus 
vodi tudi mojo roko. Želi, da bi se ga tudi jaz 
povsem globoko in intimno dotaknil.
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Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

SVETE MAŠE  
od  12. 4. do 18. 4. 2021

OZNANILA:
•	Danes je druga velikonočna nedelja, ki je zna-

na kot bela nedelja, ker so po stari cerkveni 
navadi tisti, ki so bili krščeni na velikončno vi-
gilijo, na ta dan odložili bela oblačila. To nede-
ljo imenujemo tudi nedelja Božjega usmilje-
nja, kajti krst je sad Božjega usmiljenja.

•	Od ponedeljka 12. aprila 2021 bo veljalo, da 
se bodo lahko svete maše izvajale v skladu z 
določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega go-
spodinjstva.

•	Na razpolago je župnijsko Glasilo.

Tomaževa želja: 
Dotakniti se, da bi lahko veroval!

V Jeruzalemu v baziliki Božjega groba se naha-
ja takoj pri v vhodu relikvija, ki jo mnogi tudi 
danes še posebno častijo: kamen maziljenja, 
na katerem je bil Jezus po smrti na križu ma-
ziljen za pokop. Že mnogo stoletij je običaj, da 
se romarji dotikajo tega kamna. Priti v dotik  
s kamnom, s krajem, kamor je bil Jezus polo-
žen, s tem bi radi bili bližje Njemu. To je nepos-
redno potrdilo za Jezusov zemeljski obstoj in 
njegovo smrt. To je neke vrste Tomaževa želja, 
da bi srečal Vstalega. Rad bi se ga dotaknil, da 
bi lahko veroval.

PONEDELJEK
    7.30 Za + Branislavo Krajnc
   Za + Miha Ramovša (greg.) 
18.30 Za + Alojza Imperla
            TOREK
 7.30 Za + Vojka Klemenška
  Za + Miha Ramovša (greg.) 
 18.30 Bogu in Mariji v zahvalo
 SREDA
 7.30  Za + Ano Prepadnik
  Za + Cilko
  Za + Miha Ramovša (greg.) 
 18.30 Za + Jožico Škulj, obl.

ČETRTEK
 7.30 Za + Slavico Šipek, obl.
  Za + Cilko
  Za + Miha Ramovša (greg.) 
 18.30 Za vse + Uršičeve

PETEK
 7.30 Za + Miha Ramovša (greg.)
  Za zdravje
 18.30 Za duše v vicah 
               SOBOTA
 7.30 Za + Miha Ramovša (greg.) 
  Za zdravje
 18.30 Za + Ivana Osélja  
              NEDELJA
 8.00 Za + Miha Ramovša (greg.) 
  Za + Cilko
  Za žive in rajne župljane 
 10.00 Za + Marijo Glinšek in 
  dva Ivana  


