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2. velikonočna, bela nedelja 

Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja 

2. velikonočno nedeljo imenujemo tudi belo nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja. 
Ime bela nedelja (lat.Dominica in albis) izvira iz starokrščanskih časov, ko so 
novokrščenci, ki so prejeli zakrament sv. krsta med velikonočno vigilijo, ves teden 
po veliki noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Uporaba belih oblačil, ki so 
znamenje čistosti, je izpričana od 4. stoletja, poseben pomen pa so dobila v 17. 
stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči uvedli skupinsko prvo obhajilo. Bela 
barva ima v bogoslužju močen simboličen pomen; je seštevek vseh barv mavrice, 
polnost nerazlomljene svetlobe, izraža začetek in konec, polnost in praznino.  

Bl. papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila leta 2000 na nedeljo po veliki 
noči, razglasil poljsko redovnico Favstino Kowalsko za svetnico ter ob tej 
priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi 
imenovala nedelja Božjega usmiljenja.« Papež se je pri tem oprl na javno razodetje, 
posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o Božjem usmiljenju, povod 
pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu svetu o mojem 
neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, 
pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo 
ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje 
grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še 
tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po 
veliki noči. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu 
in dal jim bom svoj mir. Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj 
usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.« 

Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. velikonočne nedelje kaže na simbol 
zveze med zakramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo odrešenja in 
Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu 
odpuščeni in očiščeni vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave med Bogom in 
človekom.                        (vir: http://katoliska-cerkev.si/) 

ŽUPNIJSKA  STRAN (www.cecilija.net) PRAZNUJE   
21. marca 2008 je našo župnijsko stran na pobudo br. Marjana postavil br. Matej 
Nastran. Poleg administratorja nad njo bedimo še br. Marjan, Tomi, Judita, Majda in 
Tadej. V teh petih letih je bilo na župnijski strani objavljenih približno 500 prispevkov.  
V prispevkih najpogosteje spregovorimo o aktualnih dogodkih v župniji, dekaniji, škofiji 

in cerkvi na Slovenskem, objavljamo zapise o slovesnejših dogodkih, ki jih navadno 
najdete na prvi strani. Večkrat na prvi strani najdete tudi zapis o svetniku, ki goduje. 
Od ustanovitve pa do danes je bilo na strani opravljenih precej sprememb, dopolnitev, 
ki so  vplivale na to, da ima stran sedanji izgled. Prav nam bodo prišli vaši predlogi, 
vaše ideje, kako našo stran narediti še boljšo - radi jih   bomo upoštevali pri našem 
nadaljnjem delu.  Dobrodošli so tudi vaši komentarji, vaša mnenja. Vse našteto nam 
lahko posredujete po elektronski pošti na naslov: ce.cecilija@gmail.com.  Z veseljem 
pa bomo objavili tudi vaše prispevke, ki jih ravno tako pošljite na zgornji naslov.  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. april 

2. velikonočna, bela nedelja, 
nedelja Božjega usmiljenja 

    800   † Franci Hajnšek 

   930   † Toni Slamnik 
1800   po namenu 

1030   Trem.: †† starši, brat, sestra in Albina 

PONEDELJEK, 8. april 
Maksim in Timotej, mučenca 

   800    za vse rajne 
  800    † Stanislava Bezovšek (gr. 8) 
1800  †† Vili Rebov in starši 

TOREK, 9. april 
Maksim Aleksandrijski, škof 

   800   †† Marija, Terezija in Pavla Slamenšek 
   800   † Stanislava Bezovšek (gr. 9) 
1800   † Franc Smodej 

SREDA, 10. april 
Domen, škof, mučenec 

    800    †† sestra in brat Jaklič 
   800    † Stanislava Bezovšek (gr. 10) 
1800    za FSR 

ČETRTEK, 11. april 
Stanislav, škof, mučenec 

    800    † Stanislava Bezovšek (gr. 11) 
    800    za duše v vicah 
1800    za zdravje 

PETEK, 12. april 
Jožef Mocati, zdravnik, laik 

    800    †† Antonija in Anton Vodopivec    
   800    † Stanislava Bezovšek (gr. 12) 
1800    †† Miloš in Majda Žekar 

SOBOTA, 13. april 
Martin I., papež 

  800   † Nada Belec 
  800    † Stanislava Bezovšek (gr. 13) 
1800  † Stanislav Svenšek 

NEDELJA, 14. april 

3. velikonočna nedelja 
Lidvina, devica 

    800   † Stanislava Bezovšek (gr. 14) 

   930   †† Stane Mori, Blaž in Amalija Čater 
1800   † Gusti Kaučič 

1030   Trem.: za župljane in dobrotnike 
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