NEDELJSKI EVANGELIJ
Jn 20,19–31
ZAKLENJENA VRATA MOJEGA SRCA
Vstali, ki ga predstavlja tudi današnji evangelijski odlomek, pride skozi zaklenjena
vrata. Ne more ga zadržati strah učencev, da ne bi prišel skozi zapahnjena vrata in
jim zaželel miru. To je čudovita podoba vstajenja: svoja vrata prepogosto zaklepamo
pred drugimi, nikogar ne pustimo vstopiti, skrivamo se za oklep strahu. Vstajenje
pomeni, da nobena ključavnica ali zapah ne moreta zadržati Vstalega, ki želi doseči
naše srce in vstopiti pri nas. In nobena krščanska skupnost, ki se zapre pred
drugimi, ne more preprečiti, da sam Vstali ne bi stopil v njihovo sredino in je
spremenil. Vrata so v mnogih pravljicah in legendah simbol človekovega
samouresničevanja. Sam Jezus pravi (na enem drugem mestu istega evangelija):
»Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, bo rešen; hodil bo noter in ven in bo našel
pašo.« Jezus pa ne vstopa samo skozi naša zaprta vrata, ampak je on sam vrata,
skozi katera lahko vstopimo v življenje.
Vrata so podoba prehoda iz enega območja na drugega, npr. iz tega sveta v
onostranstvo, iz posvetnega v posvečeno območje … V drugačno življenje. V sanjah
včasih ne najdemo vrat, ki vodijo v naš dom. To je lahko podoba, da ne najdemo
poti do svojega srca, do samega sebe, da se samo iščemo, izgubljamo pa stik s
svojo dušo. Če bomo stopili skozi vrata, bomo sposobni iti iz sebe in v svojo globino,
povezani bomo s svojim srcem in sposobni bomo oblikovati svet okoli sebe. Kristus
kot prava vrata – to je lepa podoba za vstajenje. Naj svoja vrata še tako zapahnemo
(kot so to storili tudi učenci v današnjem evangeliju) – Kristus kot vrata v življenje bo
prodrl skozi naša zaklenjena vrata. In ko prodre do nas, najdemo po njem pot k
samemu sebi.
OBVESTILA

Prisrčna hvala vokalni skupini Gallina za ponedeljkov koncert v spomin
Toneta Kralja. Čudovito petje je na žalost privabilo samo muzikalične
sladokusce. Ni samo po sebi umevno, da imamo bogato opremljeno cerkev s
poslikavami, ki pa zahtevajo tudi naš čut za ohranjanje. Nekaj jih je precej
poškodovanih. To se ne bi dogajalo, če bi lahko sproti reševali probleme,
tako pa bo treba enkrat dobro zavihati rokave. Na to nas je opozoril
povezovalec večera, dr. Igor Kranjc. Otroci imate sedaj velikonočne
počitnice. Ponovno se v naših veroučnih učilnicah vidimo 8.maja
in vsekakor pri nedeljskih mašah, skupaj z vašimi starši in
prijatelji. V nedeljo, 30.aprila ob 16h, v župnišču v Dutovljah
srečanje za krasilke naših cerkva. Prisrčno vabljeni
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Čez osem dni
so bili njegovi učenci
zopet notri in
Tomaž med njimi.
Jezus pride pri zaprtih
vratih, stopi v sredo in
reče:
»Mir vam bodi!«
Potem reče Tomažu:
»Deni svoj prst semkaj
in poglej moje roke;
podaj svojo roko
in jo položi v mojo stran
in ne bodi neveren,
ampak veren!«
Tomaž mu odgovori:
»Moj Gospod in moj
Bog!«
Jezus mu reče:
»Ker si me videl, veruješ;
blagor tistim, ki niso videli
in so verovali.«
(Jn 20,26–29)
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Jezus, … stopi skozi vrata, osvobodi me, podari mi mir
Jezus, osvobodi me:
želje, da bi bila ljubljena,
želje, da bi bila vzvišena,
želje, da bi bila češčena,
želje, da bi bila hvaljena,
želje, da bi bila priljubljena,
želje, da bi bila slavna,
želje, da bi iskali moj nasvet,
želje, da bi mi odobravali,
želje, da se vsiljujem drugim;
strahu, da bi me ponižali, strahu, da bi me prezirali,
strahu, da bi me grajali, strahu, da bi me očrnili,
strahu, da bi me krivično obsodili, strahu, da bi me osumili …
O Bog, vodi me od smrti k življenju, od obupa k upanju,
od strahu k pogumu od sovraštva k ljubezni.
Naj mir napolni naša srca, naš svet, naše vesolje.
MIR, MIR, MIR, MIR! Amen

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

TOMAJ
AVBER

00

10
1130

VV Ščuka, Pliskovica 2
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Bogoslužje sv. krsta

Nebeški Oče, pomagaj
nam, da ne bomo samo
neverni Tomaži,
ampak bomo znali reči kot
Tomaž: »Moj Gospod in
moj Bog!« Daj nam moči,
da bomo verovali,
ne da bi videli.
Tvoj Sveti Duh naj nas
dan za dnem spominja,
da imamo poslanstvo –
da smo vsi poslani za mir.

