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Nedjeljna misao 

Zajedništvo s Bogom utemeljeno na vjeri, 
nova je stvarnost, nova vrijednost, koja 
traje sve do danas i vrata paklena nisu je 
nadvladala. Zadržati ta vrata zatvorenim 
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 svje-
dočanstvo drugih, kao i naše svjedočan-
stvo drugima u zajednici, što donosi bla-
ženstvo. Postajemo sposobni vidjeti dru-
gim očima, očima srca i duše. 
Prva kršćanska zajednica s veseljem je 
ispunjavala svoje poslanje, međusobno se 
pomagala i dijelila materijalna dobra. Krš-
ćani 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 krš-
ćanska zajednica stvara temelj sveopćoj i 
univerzalnoj Crkvi. 
Vjerom u Krista postajemo djeca Božja, a 
svoje posinjenje moramo posvjedočiti 
ljubavlju prema braći. Prva kršćanska za-

Dj 4,32-35;  
Ps 118,2-4. 13-15. 22-24;  
1 Iv 5,1-6;  
Iv 20,19-31 

Poslije Isusova uskrsnuća smrt je postala zmija neotrovnica. 

Nedjeljna poruka 

2. uskrsna nedjelja 

" 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."   



Tjedni kalendar 

jednica dobar je primjer. "Sve što je od 
Boga rođeno pobjeđuje svijet." Pobjedu 
naglašavaju tri znaka: voda, krv i Duh. 
Voda i krv nas povezuju sa sakramental-
nim životom-krštenjem i Svetom pričesti, 
a Duh je dan po uskrslom Kristu o čemu 
nam svjedoči današnje Evanđelje. 
Evanđelje govori o dva Isusova ukazanja 
nedjeljom-prvog dana u tjednu, kada se 
okuplja zajednica. Nije duh, vidljiv je i 
mogu mu dotaći ruke i rebra, vidjeti zna-
kove razapinjanja i smrti. Dolazeći u zaje-
dnicu ponavlja stvaralački čin, duhovni 
temelj prvog čovjeka: "dahne u njih". 
Daje apostolima vlast opraštanja grijeha, 
ustanovljuje sakrament Svete ispovijedi, 
pomirenja, pobjedu nad zlom i grijehom. 
Toma, koji nije bio prisutan, ne vjeruje. 
Želi se uvjeriti, želi vidjeti i opipati da je 
Uskrsli jednak Raspetom. "Ako ne vidim 
na njegovim rukama biljeg čavala i ne 
stavim ruku u njegova rebra neću vjerova-
ti!" Isus i prema ovakvom pristupu vjeri 
pokazuje strpljivost i pažnju, iako hvali i 
naglašava vjeru onih koji "ne vidješe, a 
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vjeruju". Isus tako, u svom drugom pojav-
ljivanju, izaziva najuzvišeniju ispovijed 
vjere u cijelom evanđelju, jer je njegov 
usklik izraz da smo doista spašeni i otkup-
ljeni: Gospodin moj i Bog moj! 
Mnogi filozofi, matematičari, fizičari slažu 
se da nema racionalnog tumačenja svije-
ta. Albert Einstein kaže:"Vjera bez znanos-
ti pomalo je slijepa, ali je znanost bez 
vjere posve neuvjerljiva." 
Ne moramo biti nobelovci, doktori nauka, 
vrhunski intelektualci da bi smo povjero-
vali, ali ne trebamo biti ni nevjerni Tome. 
Nedjeljno okupljanje naše zajednice, ned-
jeljna Sveta misa, slavlje je Isusova uskrs-
nuća i Njegove prisutnosti među nama, to 
je susret sa Gospodinom, što donosi ra-
dost i mir. Takve susrete treba koristiti i 
uz pomoć subraće rasti u vjeri, ne dopus-
titi da nas nepovjerenje na kraju posrami. 
Vjera je dar milosti, iznad je razuma, a 
prihvaćamo ga i živimo srcem i dušom. 
Iskoristimo taj dar i živimo tako!  

TB 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
utorkom u 20:15 sati 

Ministrantski susreti: 
  petak: 19:00 

 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
 petkom u 19:00 

 

Sv. potvrda: 
nedjelja: 22. travnja u 11 sati 
 
Prva pričest: 
nedjelja: 29. travnja u 11 sati 

 


