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2. uskrsna nedjelja 
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Dj 2, 42-47 
Ps 118 (117) 
1 Pt 1, 3-9 
Iv 20, 19-31 

Vjernik gleda očima srca i duše. 

Blaženi koji  
ne vidješe,  
a vjeruju! Nedjeljna misao 

Zajednica kršćana, u našem slučaju katolička zajed-

nica-Crkva, mora biti znak uskrsnih promjena. U 
vazmenom vremenu praktično je  to posebno nagla-
siti. Kod mnogih je vjerskih zajednica vjera tek navi-
ka, tradicija, obredi su dosadna formalnost, a zajed-
ništva nema. Zajedništvo s Bogom utemeljeno na 
vjeri, nova je stvarnost, nova vrijednost, koja traje 
sve do danas i vrata paklena nisu je zatvorila, na-
dvladala. Zadržati ta vrata otvorenim pomažemo i 
mi, ako smo aktivni i zauzeti članovi Kristove Crkve. 
Tako se nastavlja Njegovo poslanje. Vjera u Isusa 
Uskrslog je nadilaženje osjetilnog i iskustvenog 
provjeravanja svega oko nas. To je i svjedočanstvo 
drugih, kao i naše svjedočanstvo drugima u zajedni-
ci, što donosi blaženstvo. Postajemo sposobni vidjeti 
drugim očima, očima srca i duše.  
Prva kršćanska zajednica s veseljem je ispunjavala 
svoje poslanje, međusobno se pomagala i dijelila 
materijalna dobra. Kršćani su stranci u Jeruzalemu, 

beskućnici, uglavnom siromašni, a politički i vjerski 
nepodobni. Zajednica djeluje i opstaje kao "jedno 
srce i jedna duša", a temelji se na snažnoj i iskrenoj 
vjeri utemeljenoj na apostolskom svjedočanstvu o 
uskrsnuću Gospodina našega. Na taj način prva 
kršćanska zajednica stvara temelj sveopćoj i univer-
zalnoj Crkvi. Prigoda je naglasiti, možda mnogima 
nepoznate ili zaboravljene,  Crkvene zapovijedi: 1. 
Svetkuj zapovjedane blagdane i slušaj pobožno Sv. 

misu u nedjelju i zapovjedane blagda-
ne; 2. Posti zapovjedane postove i u 
određene dane ne mrsi; 3. Svake se 
godine najmanje jednom ispovijedi i o 
Uskrsu pričesti; 4. Drži se ženidbenih 
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zakona svete Crkve; 5. Doprinosi za crkvene 

potrebe.  
Gospodinova pohvala odjekuje u glasu Petra 
potresena vjerom prvih vjernika: "Njega, iako 
ga ne vidjeste , ljubite, u Njega, iako ga još 
ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti 
neizmjerne i proslavljene." To je blaženstvo 
vjere utemeljeno na uskrsnuću. Problemi i 
poteškoće, životna iskušenja ne smiju nas 
obeshrabriti, već biti temelj prokušanosti 
naše vjere, jer uskrsnućem smo ponovno 
rođeni za "baštinu neraspadljivu". 
Učenicima, okupljenim na molitvu (u nedjelju 
navečer, jer rimske i židovske vlasti nisu do-
puštale okupljanja tijekom dana) ukazuje se 
Uskrsli i kaže im:"Mir vama!" Dolazeći u zaje-
dnicu ponavlja čin stvaranja prvog čovjeka: 
"dahne u njih". Krist nije priviđenje, utvara, 
već je doista Živi. Pokazuje rane na rukama i 

boku. Daje učenicima ovlast otpuštanja i 
zadržavanja grijeha, što je konačna pobjeda 
nad zlom. Nevjera Tome, koji nije bio prisu-

Tjedni kalendar 

tan kod prvog Isusovog dolaska, pitanje je 

stvarnosti otkupljenja, kao i našeg vjerovanja 
ili nevjerovanja u tu stvarnost. Ako Uskrsli 
nije isti onaj koji je umro na križu, onda ne-
ma otkupljenja ni spasenja. Isus tako, u 
svom drugom ukazanju, izaziva najuzvišeniju 
ispovijed vjere u cijelom evanđelju, jer je 
usklik Tome potvrda da smo doista spašeni i 
otkupljeni: Gospodin moj i Bog moj!" Isus i 
prema ovakvom pristupu vjeri pokazuje strp-
ljivost i pažnju, iako hvali i naglašava vjeru 
onih koji "ne vidješe, a vjeruju". 
Nedjeljno okupljanje, nedjeljna Sveta misa, 
slavlje je Isusova uskrsnuća i Njegove prisut-
nosti među nama, to je susret sa Gospodi-
nom, što donosi radost i mir, zajedništvo u 
kojem osjećamo snagu ljubavi, koja nas sili 
na djelovanje u svijetu u kojem vlada po-
manjkanje ljubavi i vjere. To je razlog da 

Crkva naglašava potrebu nedjeljnog okuplja-
nja vjernika. Takve susrete treba koristiti i uz 
pomoć subraće rasti u vjeri, ne dopustiti da 
nas nepovjerenje na kraju posrami. Ne može-
mo staviti prst u Isusove rane, ali uskrsli 
Gospodin dostupan je u svakom napuštenom, 
bolesnom, neopravdano osuđenom, nepotre-
bno proganjanom. Pomažući njima, suosjeća-
jući s njima dodirujemo Krista.                  TB 

Sv.misa na Mazalici 
za poginule branitelje 

 

1. svibnja u 11 sati 

Susret s roditeljima prvopričesnika: 
utorak, 29. travnja u 19 sati 

 
Susret s roditeljima krizmanika: 

utorak, 29. travnja u 20 sati 

Ivanka Molla 
sv. misa u Popovcu 

Ponedjeljak. 28. travnja  
u 18:30 sati 


