TUMAČENJE RIJEČI BOŽJE: U procesiji s grančicama: Mk 11,1-10 (ili: Iv 12,12
-16); U misi: Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47

Draga braćo i sestre!

Ponekad nam se može činiti kako su Isusovi
suvremenici, prije svega apostoli, a onda i
svi drugi ljudi koji su imali prilike doći u
osobni kontakt s Isusom, bili privilegirani i u
boljoj 'vjerničkoj' situaciji od nas danas, kao
i od svih generacija nakon Isusove povijesne
i tjelesne nazočnosti na zemlji. Ta oni su ga
mogli vidjeti, pa i opipati, njega, Sina
Božjega! Zato nije ni čudo da su povjerovali
i tako gorljivo za njega svjedočili! No, kad
malo zastanemo, uočit ćemo da je, unatoč
tomu što su ljudi Isusa mogli vidjeti i
opipati, zapravo vrlo mali broj u njega i
povjerovao. Pored zdravih očiju i ušiju, tek
je mali broj ljudi povjerovao u Isusa kao
Krista, Mesiju, Sina Božjega. Sjetimo se da
su od silnog mnoštva koje ga je povremeno
znalo slijediti, pod križem ostali tek Marija,
Ivan i neke žene. Čak su se i apostoli
razbježali u strahu i tjeskobi. Nisu, dakle, za
vjeru u Isusa kao Krista i Sina Božjega
dovoljne tek oči i uši tijela, odnosno fizički
dodir i iskustvo. Nije dovoljno tek tjelesnim
očima vidjeti i gledati da bi se povjerovalo.
Potrebne su štoviše, imaju presudan
značaj neke druge oči: oči srca, tj. oči vjere.
Vidjeti, stoga, očima tijela ne znači nužno i
vjerovati. Potrebno je, naprotiv, gledati
očima vjere, odnosno pogledom srca i duše.
Odnos vjere i gledanja, tj. 'vjerovati i vidjeti’
stoji u središtu i današnjeg evanđelja.
Apostol Toma, doduše, jest povjerovao tek
kad je vidio, tj. kad je opipao uskrslog Isusa.
Tek kad ga je vidio svojim očima i stavio
ruke u njegove tjelesne rane, Toma je
povjerovao. No, još je važnija od fizičkog
gledanja preobrazba koja se dogodila u
njegovoj nutrini i u njegovu srcu. Riječ je o
unutarnjoj preobrazbi koja je dovela do
otvaranja očiju srca i do rađanja uskrsne
vjere, bez koje bi bilo uzaludno bilo kakvo
fizičko gledanje i dodirivanje. Uskrsna vjera
dovela je do usklika: „Gospodin moj i Bog
moj!“ do riječi koje su upravo riječi vjere i
povjerenja u živoga i uskrslog Boga.
Apostol Toma, doduše, jest sumnjao,
pokazao „nevjeru“, no njegova sumnja nije
Odgovara: Župni ured sv. Elizabete - Jalžabet

isključivo negativna stvar. Važno je,
međutim, da razum uvijek bude otvoren, da
traga za istinom, da ne dopusti da ga sumnja
do kraja obuzme i prekrije, pa odvede u
očaj ili gorčinu. Sumnju uvijek treba
nastojati otkloniti i nadići, ne dopustiti joj
da ima zadnju riječ. Upravo ovdje važnu
ulogu ima vjera i povjerenje, odnosno oči
vjere koje razumu pomažu nadići granice i
uroniti u otajstvo koje razumu bez vjere
ostaje nedokučivo. Papa Benedikt XVI.
govori nam kako je slučaj apostola Tome
važan za nas iz najmanje tri razloga: prvo,
jer nas tješi u našim nedoumicama; drugo,
jer nam pokazuje da svaka sumnja može
dovesti do jasnog ishoda iznad svake
nesigurnosti; te, konačno, jer nas riječi što
mu ih je Isus upravio podsjećaju na pravi
smisao zrele vjere te ohrabruju da
nastavimo, unatoč teškoćama, svojim putem
prianjanja uz Njega. Valja se još osvrnuti i
na posljednje Isusove riječi upućene Tomi:
„Budući da si me vidio, povjerovao si.
Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!“ Ova se
rečenica može prereći i u sadašnjem
vremenu: „Blaženi koji ne vide, pa ipak
vjeruju!“ U svakom slučaju, Isus ovdje
navješćuje temeljno načelo za kršćane koji
će doći nakon Tome, dakle, za sve nas, za
sve generacije nakon Isusova uskrsnuća i
uzašašća. Blaženi svi mi koji uskrslog Isusa
ne vidjesmo očima tijela, ali ga vidimo
očima vjere i prihvaćamo kao Boga i
Gospodina! Svi mi kršćani nakon Isusova
uskrsnuća vjernici smo koji vjeruju iako
nisu vidjeli. Drugim riječima, nismo
uskrslog Isusa vidjeli očima tijela, ali smo
vidjeli i vidimo očima srca, tj. očima vjere.
Uskrslog Krista vidimo i prepoznajemo i
danas u njegovoj Crkvi, u sakramentima, u
crkvenoj tradiciji, u zapisanoj riječi Božjoj
Svetom pismu, u kojem nam živo odjekuju
svjedočanstva onih koji su uskrslog Isusa
vidjeli i opipali, koji su vidjeli i mnoga
druga Isusova znamenja i koji nam svjedoče
da i mi vjerujemo. Svjedočanstvo apostola i
Crkve sigurni je temelj naše kršćanske i
uskrsne vjere i zato puni pouzdanja te
otvorenih očiju vjere možemo i mi kliktati
uskrslom Isusu: Gospodin moj i Bog moj!
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II. Vazmena Nedjelja

Nedjelja Božanskog
Milosrđa - Bijela Nedjelja
(Broj 398/2018)

Riječ Božja
Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok
su učenici u strahu od Židova bili zatvorili
vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im:
»Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje
ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši
Gospodina. Isus im stoga ponovno reče:
»Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja
šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže
im: »Primite Duha Svetoga. Kojima
otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima
zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne
bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo
Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne
stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću
vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i
Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!«
Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u
moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i
Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne
vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja
koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin
Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.
Manjak brige za određivanje štete koja se čini prirodi, i utjecaj na okoliš nekih naših
odluka, samo je očit izraz ravnodušnosti za poruku koja je upisana u samoj strukturi
prirode. Kada se u samoj stvarnosti ne priznaje vrijednost siromaha, ljudskog zametka,
osobe s teškoćama u razvoju da navedem samo neke primjere teško da će se čuti krik same
prirode. Sve je povezano. Kada se čovjek proglasi neovisnim o stvarnosti i postavlja se za
apsolutnoga gospodara, urušava se sam temelj njegova postojanja jer »umjesto da vrši
svoju ulogu Božjega suradnika u djelu stvaranja, čovjek se stavlja na mjesto Boga te tako
na kraju izaziva pobunu prirode«. (Laudato Si - Hvaljen Budi - br. 117)

RASPORED SVETIH MISA
9. P - Naviještenje
Gospodinovo - Blagovijest;

Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Heb 10,4
-10; Lk 1,26-38; „Evo
službenice Gospodnje, neka mi
budem po tvojoj riječi!“

18.00 - Sv. Misa u Jakopovcu
+ Stjepan god., Slavko i Drago Bobek
19.00 - Sv. Misa u Jalžabetu
+ Gabrijel Srpak i Damir Međimurec god.

10. U - Mihovil, Magdalena,
Bonifacije; Dj 4,32-37; Ps 93,12.5; Iv 3,7b-15

18.00 - Sv. Misa u Jakopovcu
+ Ivan Slavin god.
19.00 - Sv. Misa u Jalžabetu
+ ob. Magić i ob. Novosel

11. S - Stanislav, Stanko, Filip,
Izak; Dj 5,17-26; Ps 34,2-9; Iv
3,16-21

19.00 - Sv. Misa u Jalžabetu
+ Terezija i Ivan Janušić god. i ob. Gluhak

12. Č - Sofija, Julije, Zenon,
Saba; Dj 5,27-32; Ps 34,2.9.1720; Iv 3,31-36

19.00 - Sv. Misa u Novakovcu
+ Valent i Cilika Novosel, Večeslav, Franciska
i Rok Mesarić
18.00 - Sv. Misa u Novakovcu
+ Ivan i Gabrijela Mlinarić, Josip Važanić,
Klara Šteingl
19.00 - Sv. Misa u Jalžabetu
+ Đurđa Navoj

13. P - Martin, Ida,
Hermenegildo; Dj 5,34-42; Ps
27,1.4.13-14; Iv 6,1-15
14. S - Valerijan, Maksim,
Zdravko; Dj 6,1-7; Ps 33,1-2.45.18-19; Iv 6,16-21

15. N - III. Vazmena
Nedjelja; Dj 3,13-15.17-

19; Ps 4,2.4.7.9; 1Iv 2,1-5a;
Lk 24,35-48; „Trebalo je da
Krist sve to pretrpi i treći dan
uskrsne od mrtvih.“

Sv. Misa u Skradinu - Hodočasnička
8.00 - Sv. Misa u Jalžabetu - ŽUPNA
9.30 - Sv. Misa u Kelemenu
+ Antun Kovačić god.
11.00 - Sv. Misa u Jakopovcu
+ Ivan Pičija god., rod. Pičija, Ignac i Cecilija
Cvetković, Stjepan Cvek

KATOLIČKI TISAK:
Župni listić, Glas koncila,
Glasnik SI, Vrijeme Srca,
Mali Koncil - MAK, Kana,
Glasnik svetog Josipa

Umrla i u vječnost se preselila:

+ Ljuba Hlebec
(u 89 godini života)

Pokoj vječni daruj njoj Gospodine i
svijetlost vječna svijetlila njoj
sa svima svetima jer si tako blag.

»Uvečer onoga istoga dana, prvog u tjednu... I nakon osam dana bijahu Isusovi
učenici opet zajedno.« Okupljaju se u dan koji je Gospodinov, u dan Uskrsnuća.
To je Dan koji je dao novi ritam vremenu. Crkva živi tim novim ritmom,
izručujući se Susretu u kojemu se kuša radost uskrsnuća. Vjera u uskrsnuće živi
od euharistijskih susreta s Uskrslim u zajednici vjerujućih.

Uskrsno studijsko putovanje naše župe u
Skradin - Šibenik - Škabrnja
Dragi župljani u subotu 14. IV. idemo na
hodočašće i studijsko putovanje u župu
Skradin, otočić Visovac, Šibenik i Škabrnju.
Ide nas dva autobusa. Polazak je ujutro u
Utorak 10. IV. u 16.00 - 3. razred
3.30 sati (u Novakovcu 10 min. ranije).
Srijeda 11. IV. u 16.00 sati - 3. razred
Autobusi će stati kao i uobičajeno na
Petak 13. IV. u 16.00 - 8. razred
mjestima na kojima ih čekamo kada idemo
Molim vjeroučenike da dolaze na
na hodočašća. Po dolasku na Skradin idemo
vjeronauk! Izostanak opravdati!!!
do otočića i samostana na rijeci Krki Visovac
po povratku natrag imat ćemo
Krunica Božanskoga Milosrda
hodočasničku
misu, a nakon mise ručak,
Moli se ovako:
posjetiti
ćemo
Šibenik
a na povratku mjesto i
Oče naš - Zdravo Marijo - Vjerovanje
župu
stradanja
u
domovinskom
ratu
Slijedi pet desetica Na velika zrnca:
Škabrnju gdje ćemo imati pobožnost Križnog
- Vječni Oče, prikazujem ti Tijelo i Krv,
Puta. Cijena puta u koji je uračunat i ručak
Dušu i Božanstvo tvoga preljubljenoga
je 230 kuna. Molim sve koji su se upisali da
Sina, Gospodina našega Isusa Krista,
do četvrtka uplate put.
- kao zadovoljštinu za grijehe naše i grijehe

VJERONAUK

cijeloga svijeta.
Na mala zrnca (deset puta):
- Po pregorkoj muci Isusovoj,
- budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
Na kraju krunice doda se tri puta:
- Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti
besmrtni Bože,
- smiluj se nama i cijelome svijetu.

No, pobjeđujući svijet s križa, Isus nije
nasiljem odgovorio na nasilje, već je
učinio nešto više. On je oprostio svojim
neprijateljima jer oni zapravo nisu znali
što su učinili (Lk 23,34). Kada se nakon
osam dana vratio među svoje učenike,
udijelio im je snagu Duha Svetoga kako
bi opraštali u njegovo ime. U istom
izvještaju čitamo i o Tominoj hrabroj
izjavi: “Ako ne vidim na njegovim
rukamabiljeg čavala i ne stavim svoj prst
u mjesto čavala, ako ne stavim svoju
ruku u njegov bok, neću vjerovati.”
Praštanje se mora suočiti i s
protivljenjem i nevjericom, na što je Isus
bio spreman. Ponovno se pojavio i
pozvao tomu da provjeri njegove rane.
Duh Sveti je pratio navješćivanje prve
Crkve. Duh Sveti želi i s nama surađivati.
No, jesmo li mi spremni žrtvovati sve da
bismo naviještali Uskrsloga Krista?

Apostol Toma, dok je bio s Isusom,
neustrašivo je očitovao svoju blizinu s
njime, sve do spremnosti da umre zajedno s
njime (usp. Iv 11,16). U dvorani posljednje
večere, u nerazumijevanju Isusova govora,
ponizno i pun želje za nasljedovanjem,
priznaje: »Gospodine, ne znamo kamo
odlaziš. Kairo onda možemo put znati?«.
Toma sebi ne dopušta nejasnoća i
nesigurnosti. Želi više, iskrenije, jasnije...
Zato i njegova suzdržanost pred učenicima
koji kažu da su nakon smrti i ukopa »vidjeli
Gospodina«, nije stav nevjernika, onoga koji
ne vjeruje, nego stav onoga koji se želi
osvjedočiti. Ne boji se priznati da događaj
uskrsnuća nadvisuje njegovu vjeru i njegovo
razumijevanje Gospodina. On želi vjerovati,
istinski, pouzdano. Želi znati da je Gospodin
koga su učenici vidjeli isti Onaj kojemu je
vidio probodene ruke i otvoren bok. To je
Gospodin u kojega vjeruje: Raspeti i Živi.
Zato će, u susretu s Gospodinom, biti
dostatna Gospodinova riječ. Tada će se, na
njegovu riječ, rasplamsati vjera, vjera koja ne
razdvaja Uskrsnuloga od Raspetoga.

Pokušajmo i sami biti milosrdno lice Oca.
Pričest koju primamo, sakramenti koji nas
preobražavaju i hrane, omogućavaju nam
da živimo Krista i postanemo objavitelji
Božjeg milosrdnog lica.

