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3. april 2016 – 13 – 
2. velikonočna, bela nedelja, nedelja Božjega  usmiljenja 

 

 

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. 

Janezov evangelij 20,19-31 

Nedelja Božjega usmiljenja - Sv. papež Janez Pavel II. 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.«  
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. 

Teden molitve za duhovne poklice – V tednu med 3. in 4. velikonočno nedeljo, 
to je od 10. - 17. aprila 2016, bo potekal teden molitve za nove duhovne poklice. 

Predstavitev monografije o zgodovini krščanstva na ozemlju celjske 
škofije in Zbornika za leto 2016 bo v petek, 8. aprila 2016 ob 18. uri v Veliki 
dvorani Narodnega doma v Celju. Trg celjskih knezov 7. Lepo vabljeni! 

Praznovanje 10. obletnice ustanovitve celjske škofije bo na 3. velikonočno 
nedeljo, 10. aprila 2016 v celjski stolnici; ob 15. uri bo akademija v počastitev 
10. obletnice škofije in ob 15.30 slovesno somaševanje škofov in duhovnikov, ki 
ga bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, slovesni nagovor pa bo imel msgr. 
Alojzij Cvikl, mariborski nadškof in metropolit. Lepo vabljeni.¸ 

Zahvalno romanje ob 10. obletnici škofije v Rim, Vatikan in Assisi bo od 26. 
do 29. septembra 2016.  Cena romanja s tremi polpenzioni bo 299 € (oz. 319 € 
če avtobus ne bo poln; doplačilo za enoposteljno sobo je 75 €.  

Zahvala - Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali v pripravah in poteku 
obredov Velikega tedna in Velike noči: vsem ki ste poskrbeli za čiščenje  in 
okrasitev cerkva, bralcem, pevcem, organistom, pomočnikom, ministrantom, 
skavtom. Prav tako Bog povrni za vse darove samostanu.  

Skrb za cerkev in župnijske prostore - Hvala vsem, ki ste v marcu skrbeli za 
lepoto naših cerkva. V aprilu je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. april 
2. velikonočna, bela nedelja,  
nedelja Božjega usmiljenja 

Peregrin, redovnik 

     800  †† Jože in Marjeta Krulec ter starši Gajšek 
   930  zakonski jubilanti 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Trem.: †† Vinko Doberšek in Alojz Zupanc 

PONEDELJEK, 4. april 
Izidor Seviljski, škof, c. uč. 

  800    po namenu 
1800  po namenu 

TOREK, 5. april 
Vincencij Ferrer, duhovnik 

     800   † Ivan Rozmarič (8. dan) 
1800    †† starši Šetina in Cvetka 

SREDA, 6. april 
Irinej iz Smirne, škof, muč.  

     800  †† Ivanka Marinko (obl.) in Ivan Vampelj 
1800  † Matej Zmrzlikar 

ČETRTEK, 7. april 
Janez Krstnik de la Salle, duh. 

     800 †† Marija in Ivan Anclin 
1800  † Janko Štrukelj 

PETEK, 8. april 
Maksim in Timotej, muč. 

     800  † Mihael Tržan 
1800  †† iz družine Rebov 

SOBOTA, 9. april 
Maksim Aleksandrijski, škof 

     800  za družino Žafran in Meznarič  
1800  † Marko Mavrič (obl.) 

NEDELJA, 10. april 

3. velikonočna nedelja 

Domen, škof, muč. 

     800  †† Jože Belaj in starši 
   930  † Marko Mavrič  
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† iz družine Draksler 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


