
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Evangelij, ki spregovori o 
Tomaževem doživetju, vztrajno 
prihaja naproti sodobnemu bralcu, 
človeku tehnološke dobe, ki veruje 
le tistemu, kar lahko preveri. 
Predstavlja mu verodostojen vzor; 
nekoga, ki mu je kar precej podoben 
in bi ga lahko upošteval: Tomaža 
dvomljivca, praktičnega človeka, 
njega, ki izjavlja, da ga ne bo ravno 
lahko pripraviti, da bi se vdal in bi 
veroval! Človeku prihajajo na misel 
določeni ljudje iz sodobnega 
kulturnega sveta, ki se pohujšajo, ko 
slišijo, da se je kakšen njihov kolega 
približal veri in s tem dajo vedeti, da 
se to njim ne bi nikoli zgodilo. 
Tomaža lahko imenujemo naš 
sodobnik med apostoli. 

Sv. Gregor Veliki pravi, da nam je bil 
Tomaž s svojo nevero koristnejši kot 
vsi ostali apostoli, ki so takoj 
verovali. S svojim ravnanjem je on 
tako rekoč prisilil Jezusa, da nam je 
dal »otipljiv« dokaz o resničnosti 
svojega vstajenja. Vera v vstajenje 
je z dvomom postala močnejša. To  

 

 

 

 

 

 

bo vsaj do neke mere držalo tudi za 
številne današnje »Tomaže«, t.j. 
neverne. Koncil je izjavil, da Cerkev 
priznava, da se je veliko naučila tudi 
od tistih, ki so se borili proti njej. 

Našega razmišljanja ob današnjem 
evangeliju pa ne moremo skleniti s 
t.i. nevtralnim tonom. Izreči moramo 
vsaj eno željo: da bi imel sv. Tomaž 
danes mnogo posnemovalcev ne le v 
prvem delu svoje zgodbe (ko izjavi, 
da ne veruje), ampak tudi v drugem 
delu in predvsem v svojem finalu, v 
svojem čudovitem odkritju svoje 
vere. Tomaža pa je vredno 
posnemati še zaradi nekega drugega 
dejstva. On ne zapre vrat; se ne 
fiksira v svojem stališču češ, da je 
enkrat za vselej rešil problem. 
Dejstvo je, da ga čez osem dni 
najdemo z ostalimi apostoli v dvorani 
zadnje večerje. Če ne bi želel 
verovati ali »se premisliti«, ga ne bi 
bilo tam. Hoče videti in se dotakniti: 
torej išče. In ob koncu, ko je videl in 
se z roko dotaknil, obrnjen k Jezusu 
vzklikne – ne kot poraženec, ampak 
kot zmagovalec: »Moj Gospod in moj 
Bog!«                    R. Cantalamessa 
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2. Velikonočna – Bela nedelja  
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Kanonizacija dveh 
papežev 

 

Blažena papež Janez Pavel II. in 

Janez XXIII. bosta danes v 

nedeljo, ko obhajamo nedeljo 

Božjega usmiljenja, prišteta 

med svetnike. Oba papeža in 

skorajšnja svetnika sta blizu tudi 

Slovencem.  

Janez XXIII. in Slovenci  

Papež Janez XXIII. ali papež Janez 

Dobri, kot so mu pogosto rekli, je 

znan po tem, da je sklical II. 

vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 

S svojim delovanjem je 

zaznamoval tudi Cerkev na 

Slovenskem. Ko je bil kardinal 

Angelo Roncalli 28. oktobra 1958 

izvoljen za papeža in sije nadel 

ime Janez XXIII. je že poznal 

razmere v Sloveniji. Kot nadškof 

se je ustavil v Ljubljani, med 

njegovimi prijatelji pa so bili tudi 

Slovenci. Po smrti škofa Rožmana 

(do smrti je ohranil naziv 

ljubljanski škof) je papež Janez 

XXIII. 2. decembra 1959 škofa 

Antona Vovka imenoval za 

rednega škofa v Ljubljani.  

 

Poljski papež Janez Pavel II. 

nam je bil blizu že takoj ob 

izvolitvi; še bolj smo postali 

povezani, ko je obiskal Slovenijo 

in škofa Slomška razglasil za 

blaženega. V zavest pa nam je 

vse to prišlo šele, ko je 2. aprila 

2005 prestopil prag večnosti.  

Pred izvolitvijo za Petrovega 

naslednika 

Karol Woytíla je prve stike s 

Cerkvijo na Slovenskem 

navezal med drugim vatikanskim 

cerkvenim zborom. Na njem je 

sodeloval kot krakovski škof in 

nadškof ter pustil svoj pečat v 4. 

poglavju pastoralne konstitucije o 

Cerkvi v sedanjem svetu, 

katerega osnutek je pripravil. Ob 

tem se je osebno spoznal z 

ljubljanskim nadškofom Jožefom 

Pogačnikom (v začetku leta 1964 

sta postala ordinarija vsak v svoji 

nadškofiji in pozneje skupaj 

prejela palij) in 

mariborskim škofom 

Maksimilijanom Držečnikom. 

Poznal je tudi koprskega škofa 

Janeza Jenka. 

Papeža Janeza Pavla II. smo 

dvakrat lahko pozdravili v 

Sloveniji. Prvič je stopil na naša 

tla 17. maja 1996. Ob prihodu na 

brniško letališče je simbolično 

počastil našo deželo s poljubom 

zemlje, medtem pa ga je 



pozdravljalo zvonjenje iz vseh 

slovenskih cerkva. Po sprejemu na 

letališču, kjer ga je poleg 

cerkvenega in državnega vodstva, 

pozdravila množica vernikov, je 

sveti oče na lastno željo obiskal 

Marijino svetišče na Brezjah. 

Zvečer je imel v ljubljanski 

stolnici še srečanje z duhovniki, 

redovniki in redovnicami. Prenočil 

je v škofijskem dvorcu. Naslednji 

dan 18. maja je papež Janez 

Pavel II. v Sloveniji praznoval svoj 

76. rojstni dan. Na hipodromu v 

Stožicah je vodil slavje ob 1250-

letnici krščanstva med Slovenci. 

Sredi dneva je obiskal Zavod sv. 

Stanislava. Popoldne pa se je v 

Postojni srečal z mladimi in 

koprsko škofijo. Tam so mu mladi 

pripravili nepozabno srečanje za 

rojstni dan. Naslednji dan je 

papež obiskal še tretjo slovensko 

škofijo.  

Na mariborskem letališču je 

daroval sveto mašo, popoldne pa 

se je v stolnici srečal s 

predstavniki slovenske kulture, 

znanosti in umetnosti. Obisk je 

končal v zgodnjih večernih urah, 

ko se je na mariborskem letališču 

poslovil od naše domovine.  

Papež Janez Pavel II. se je 

resnično zavzel za to, da je 

lahko razglasil blaženega Antona 

Martina Slomška za nebeškega 

vzornika katoliške vere na 

Slovenskem in ljubezni do 

naroda in Cerkve.  

To je potrdil tudi pred odhodom v 

Vatikan. Tudi zato je 19. 

septembra 1999 drugič obiskal 

Slovenijo in v Mariboru za 

blaženega razglasil škofa Antona 

Martina Slomška. 

 

Naša oznanila  
 
 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota v mesecu, ko 
bomo obhajali pobožnosti po 
ustaljenem redu. Na prvi petek bo 
g. župnik obiskal ostarele in bolne 
na domovih. Prihodnja nedelja je 
prav v mesecu maju, Bog vam 
povrni za vaše darove za našo 
župnijo! 
 
 Z vstopom v mesec maj se 
začenjajo šmarnice. K 
šmarnicam se bomo zbirali ves 
mesec maj pri večerni sv. maši ob 
19h – posebej vabljeni naši 
veroučenci, prvoobhajanci in 
birmanci ter starši.   
 

 

 Pri nas še vedno obstaja lepa 
tradicija, da se v majniku zbiramo 
pri šmarnicah tudi ob Črnčičevem 
križu v Počehovi. To tradicijo 



bomo nadaljevali tudi letos. 
Bomo pa prestavili dan našega 
zbiranja, ki bo po novem vsako 
soboto ob 18h, prisrčno 
vabljeni!  
 
 

 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  
 
NEDELJA, 28.4.,   
Bela nedelja, Nedelja Božjega 
usmiljenja, Cita, devica; 
09.00 + Milan Robar  
         (darovala družina Robar) 
 
ČETRTEK,  1.5., prvi v mesecu, 
Jožef Delavec, praznik dela; 
19.00 + Milan Robar  
(darovala mama Marica) 

 
PETEK, 2.5., prvi v mesecu, 
Boris Mihael, kralj;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
 

SOBOTA , 3.4., prva v mesecu, 
Filip in Jakob mlajši, apostola; 
18.00 – šmarnice pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 – v priprošnjo za rešitev 

 

 
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 
4.5., prva v mesecu, Florijan, 
mučenec; 
9.00 + mož in oče Ivan Golob; 
       + Mihael Kovačič 
 

Gospod Bog, 
tvoja ljubezen do nas je tako 
velika,da se nam zdi, da ni 

resnična. 
Prosimo te, pomnoži in utrdi nam 

verov tvojo brezpogojno in 
neizmerno ljubezen 

do vsakega izmed nas. 
Pomagaj nam, da bomo zaupali 
vanjo.Tvoje zagotovilo, da nas 

ljubiš, nas vedno spremlja, 
le mi ga moramo sprejeti. 

Vemo, da je ne bomo nikoli 
popolnoma razumeli 

ali ji prišli do dna, saj jo bomo 
premišljevali celo večnost. 

Pomagaj nam, da bomo poskušali 
v molitvi premišljevati, 
koliko pridobimo s tvojo 
neizmerno ljubeznijo, 

in naj bodo naša srca popolnoma 
odprta,da jo bomo radi in 

hvaležno sprejemali. 
Amen. 

 
 

 

 

 Izdajatelj 
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