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2. velikonočna nedelja 

 

Jezus se prikaže apostolom  
 Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), 
kjer so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam 
bodi!« In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko 
so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal 
mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: 
»Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.«  
Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se imenuje Dvojček, pa ni bilo med njimi, 
ko je Jezus prišel. Pripovedovali so mu torej drugi učenci: »Gospoda smo videli.« 
On pa jim je rekel: »Ako na njegovih rokah ne vidim znamenja žebljev in svojega 
prsta ne vtaknem v znamenja od žebljev in svoje roke ne položim v njegovo stran, 
ne bom veroval.« Čez osem dni so bili njegovi učenci zopet notri in Tomaž med 
njimi. Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« Potem 
reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj svojo roko in jo 
položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« Tomaž mu odgovori: »Moj 
Gospod in moj Bog!« Jezus mu reče: »Ker si me videl, veruješ; blagor tistim, ki 
niso videli in so verovali.«  
Še mnogo drugih znamenj je storil Jezus vpričo svojih učencev, katera niso 
zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus – Kristus, 
božji Sin, in da bi po veri imeli življenje v njegovem imenu.  

Jn 20,19-31 

2. velikonočna nedelja – bela nedelja – nedelja Božjega Usmiljenja 

Danes zaključujemo velikonočno osmino, osemdnevni praznik Gospodovega 
vstajenja. Bogoslužje nas je osem dni slovesno uvajalo v največjo skrivnost, 
kako je Bog z vstajenjem posegel v Jezusovo in naše življenje. V to skrivnost se 
bomo poglabljali še nekaj nedelj, vse do Binkošti. 
Današnja nedelja se imenuje tudi bela nedelja. V prvi Cerkvi so katehumeni, ki 
so bili s krstom vključeni v Cerkev na velikonočno vigilijo, ves teden po Veliki 
noči nosili bela krstna oblačila in so jih na današnji dan slekli. Bela oblačila 
pomenijo dostojanstvo, ki ga vsak kristjan prejme pri krstu, da je namreč član 
izvoljenega ljudstva nove zaveze in v moči krsta vrši svoje duhovniško, 
preroško in kraljevsko poslanstvo. 

Od leta 2000 pa je današnja nedelja tudi nedelja Božjega usmiljenja. Sveti 
papež Janez Pavel II. je na belo nedeljo v svetem letu Gospodovega odrešenja 
razglasil za svetnico bl. Faustino Kowalsko, ki se je vse življenje posebej 
poglabljala v skrivnost Božjega usmiljenja do vsakega človeka, do človeštva in 
vsega stvarstva. Za to moderno svetnico je Kristusovo vstajenje največji dar 
ljubezni, ki jo je Bog Oče podaril človeku, človeštvu in vsemu stvarstvu. Še več, 
ta dar je tako veličasten, da je v njenih očeh znamenje Božjega usmiljenja, torej 
pravi zastonjski dar, ki si ga nihče z ničemer ni mogel zaslužiti ali izprositi. 

Sveta birma - Prihodnjo nedeljo, 19. aprila ob 9.30 bo šestnajst naših mladih 
kristjanov prejelo zakrament birme. Birmovalec bo g. dr. Stanislav Lipovšek. 
Škof se bo z birmanci, starši in botri srečal v torek, 14. aprila ob 17.30.  
Po maši (ob 18.45) pa še s ključarji in člani Župnijskega pastoralnega sveta.  
Zaradi birme v nedeljo, 19. aprila, ne bo svete maše v Tremerjah. 

Verouk – V tem tednu je redni verouk. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. april 
2. velikonočna, bela nedelja, 
nedelja Božjega usmiljenja 

Zenon, škof 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930  † Bogomir Kunc 
1800   † Marija Pristovšek 
1030   Tremerje: † Danica Draksler 

PONEDELJEK, 13. april 
Martin I., papež, muč. 

     800  † Jože Pristovšek (obl.) 
1800   † Štefka Gregorčič 

TOREK, 14. april 
Lidvina, devica 

     800  na čast bl. Alojziju Stepincu 
1800  † Valerija Bernard (8. dan) 

SREDA, 15. april 
Helena (Jelica), kneginja 

     800  † Jožef Marodi 
1800   za družino Čulig 

ČETRTEK, 16. april 
Bernardka Lurška, devica  

     800   †† Franc ter starši Komerički in Maruša 
1800    v čast Božjemu usmiljenju 

PETEK, 17. april 
Robert, opat 

     800  za duše v vicah 
1800   za blagoslov podjetja 

SOBOTA, 18. april 
Evzebij, škof 

     800  †† iz družine Merhar 
1800   za družino Kolenac 

NEDELJA, 19. april 
3. velikonočna nedelja 

Leon IX., papež 

     800  †† dva Antona in Antonija Vodopivec 
   930  †† Stane Mori in starši 
1800   za župljane in dobrotnike 
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