
JEZUSOVE RANE KOT DOKAZ 

Jezus je resnično vstal od mrtvih, on resnično živi, toda zdaj živi 

na drugačen način kot prej. Zdaj je v poveličanem telesu, ki ni 

več podvrženo fizikalnim zakonitostim, ki vladajo v tem našem 

svetu, njegova podoba je resnična, a vendar na nek način 

odmaknjena človeškim čutom. Včasih ga njegovi najožji 

prijatelji ne spoznajo, drugič se nenadoma pojavi med njimi in 

prav tako nenadno izgine. Če hočemo, se nam da spoznati, 

sicer je človeškim očem in čutom nedosegljiv. 

Ko so apostoli zbrani v zaklenjeni sobi in razpravljajo od 

dogodkih velike noči, se Jezus nenadoma pojavi med njimi. 

Sprva mislijo, da vidijo duha. On pa jim pokaže prebodene roke 

in noge ter prebodeno srčno stran. Predstavlja se torej s 

svojimi ranami – to je zelo pomembno dejstvo! Nevernemu 

Tomažu je Zveličar dejal: »Položi svoj prst sem in poglej moje 

roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi 

neveren, ampak veren!« (Jn 20,27). To Jezusovo povabilo, ki velja nam vsem, ima za nas usodne posledice:  

Jezusove rane so dokaz, kako je Bog zvest samemu sebi, svoji neskončni ljubezni, ki se je razodevala ljudem in se je razodela 

vse do smrti na križu. Ne poznamo drugega Boga kot Boga z ranami«! Rane so razpoznavno znamenje, po katerem 

prepoznamo pravega Boga med tolikimi lažnimi bogovi, različnimi božanstvi, ki nosijo znamenja moči in oblasti. 

Jezus se nam predstavlja kot »Bog z ranami!«. Naš Bog ni Bog, ki bi nam zadajal rane, ampak Bog, ki rane jemlje nase; Bog, ki 

jemlje nase rane našega srca – naše grehe, da bi mi živeli! 

Jezusove rane nas spominjajo, da je križ nujen pogoj odrešenja. Jezusovega evangelija ne morem skrčiti na nek humanizem, 

zgolj na nekakšno življenjsko modrost ali na nekakšen ideal. Jezus je Odrešenik, kje umrl na križu, bil pokopan in je vstal od 

mrtvih. Mi oznanjamo Kristusa, križanega in od mrtvih vstalega, ki je nekaterim v spotiko in drugim v norost, nam pa Božja 

moč in modrost (prim. 1 Kor 1,23–24). 

Veliko je bilo že napisanega o Tomažu, o nevernem apostolu. Pri tem pa nekaj – takšen vtis imam – pogosto 

spregledajo: tudi drugi apostoli so se veselili, ko jim je Jezus pokazal svoje rane. Njihova vera ni večja od Tomaževe. 

Tudi oni niso verovali samo zaradi tega, ker so slišali o 

dogodku. 

Vendar smo danes mi v takem položaju. Do vere smo prišli 

zaradi pripovedovanja, poslušanja. Ali je res tako? Nisem 

povsem prepričan. Ko pogledam nazaj na svoje življenje in pot 

vere, tedaj ni bilo samo poslušanje. V igri so še drugi občutki. 

Izkušnja bližine in varnosti – v molitvi, pri sveti maši, pri 

prejemanju zakramentov. Tukaj se dogaja tisto, kar zelo močno 

presega poslušanje. Težko je poimenovati, tega ne morem 

zlahka izraziti in tega ne morem sam zase narediti. Enostavno: 

to je Božja bližina.  

Kako doživljam Božjo bližino, to ima veliko opraviti z doživetji 

učencev. Doživetje miru. Notranji mir. Ganjenost. Doživetja, ki 

so večkrat bežna, na katere pa se vedno znova lahko spomnim. 

O tem prebiram v Svetem pismu.  

 

 

2. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Verovati pomeni 

prisluhniti, 

spoznati,  

zaupati 

in narediti. 

Kdor hoče dvomiti, bo vedno našel povod; kdor bi pa rad 

spoznal resnico, bo po drugi strani našel dovolj dokazov, 

na katere se bo lahko opiral v svojem verovanju. 



 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo drugo velikonočno nedeljo, Belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja.    

 Hvala gospodinjam, ki so napekle pecivo in poskrbele za vse potrebo za druženje po maši. 

 Ta teden je prvi petek, ko bom obiskal bolnike na domovih. Sveta maša bo ta dan tudi v 

Dosor – ju in sicer ob 16.00. 

 V četrtek, soboto in nedeljo bo pred in med vsemi svetimi mašami priložnost za sveto 

spoved. 

 Slavilna skupina Veselje bo sooblikovala sveto mašo v soboto in nedeljo ob 10.00 ter 

adoracijo v soboto po sveti maši. V nedeljo bo adoracija, molitev pred izpostavljenim 

Najsvetejšim, pred obema svetima mašama. 

 Po praznikih bodo začeli z obnovo cerkvene strehe. Manjka nam še veliko finančnih 

sredstev, zato lepo priporočam nabirko. 

 V sredo začenjamo majniško pobožnost, šmarnice. Lepo vabljeni ne le otroci in mladi, 

ampak tudi odrasli. Za prvoobhajance in birmance je to priprava na zakramente. Pri 

kapelah bodo šmarnice od ponedeljka do petka. V soboto in nedeljo pa v župnijski cerkvi. 

 Zahvaljujemo se skupini iz Boračeve, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz naselja bloki.  

 Na razpolago je nova številka revije: Misijonska obzorja,  Prijatelj, Glasnik Kraljice miru in 
Don Bosko.  

 

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

DRUGA VELIKONOČNA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

 
 Srečanje bolnih in ostarelih 

28. APRIL 8.00 Za + Antona Fišer, obl. (hčerka Marica z družino);  

 10.00 Za žive in rajne župljane 

 

PONEDELJEK   

29. APRIL   

Sv. Katarina Sienska   

 
TOREK   

30. APRIL 19.00 Za + stare starše Marčič in Pesek 

Sv. Jožef Cottolengo   

Z A Č E T E K  Š M A R N I C  

SREDA   

1. MAJ 11.00 Za žive in rajne vaščane Rihtarovec 

Sv. Jožef delavec 19.00 Za + očeta Lovrenca Kegla, + mamo Marijo in ves + rod; Za + Marijo Rihtarič in moža Franca 

 
ČETRTEK   

2. APRIL 19.00 Za + Tiniko Gomzi, 8. dan 

Sv. Atanazij   

 
PETEK  PRVI PETEK 

3. MAJ 19.00 Za + Frančeka Kranjca, obl. 

Sv. Filip in Jakob  Za + starše Števanec in Trstenjak 

PRVA SOBOTA 
SOBOTA   

4. maj 19.00 Za + očeta, mamo in brata Škrlec 

Sv. Florijan  Po Marijinih namenih 

TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

5. MAJ 8.00 Za + Žitek in Gregor; Za žive rajne župljane 

 10.00 V čast Svetemu Duhu; Za + župnika Levstek Franca 

SVETE MAŠE 
Od 28. aprila do 5. maja 2019 


