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2. velikonočna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-31) 

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.  

2. velikonočno nedeljo imenujemo tudi bela nedelja ali 
nedelja Božjega usmiljenja. Ime bela nedelja 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. 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.  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. 

Pogosto smo zaprti sami vase, razočarani nad svojim življenjem, nad 
tem, kar se nam je zgodilo. 
Tako sta pred svojim razočaranjem bežala tudi učenca. Svoje upanje 
sta usmerila v Jezusa, toda njuno upanje se je po križanju razblinilo.  
Na svoji poti srečata Vstalega, a ga ne prepoznata. Jezus natančno 
posluša, kaj mu pravita. Njunih besed ne ocenjuje. Poskuša jima 
razložiti njune izkušnje in jih postaviti v novo luč. Njuni srci naenkrat 
začneta goreti. Zaželita si, da bi Jezus ostal z njima – in pri večerji jima 
lomi kruh. Sedaj se jima posveti in spoznata ga. 
To je najlepši opis srečanja, ki ga poznam. Če srečanje uspe, moje srce prične goreti in vse se 
mi razjasni. Odkrijem skrivnost svojega življenja in doživim vstajenje. 
Novo življenje zame tako postane mogoče. Drugačen se lahko vrnem tja, od koder prihajam. 

Duh Assisija, molitev za mir, 27. april – Lepo vabljeni k molitvi za mir ob 17. uri 
in potem k sveti maši. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. april 
2. velikonočna, bela nedelja, 
nedelja Božjega usmiljenja 

Jurij, mučenec 

   800   †† starši Povalej 
   930  †† Bregar in Sehur 
1800   † Stanislav Kranjc (30. dan) 
1100   Tremerje: †† Marija in Ciril Hriberšek 

PONEDELJEK, 24. april 
Fidelis iz Sigmeringena, m. 

  800   †† starši Tuhtar, Koren in sorodniki 
1800 † Greta Zaveršek 

TOREK, 25. april 
Marko, evangelist 

     800  †† Marko in Anton But 
 1800 † Jožefa Vidmar (30. dan) 

SREDA, 26. april 
Marija, Mati dobrega sveta 

   800  po namenu 
1800  za oživitev in poživitev vere 

ČETRTEK, 27. april 
Cita, devica – Dan upora d. p. 

   800  po namenu 
1800  † Metod Hostnik 

PETEK, 28. april 
Peter Chanel, duh., muč. 

   800  †† starši Vodopivec 
1800  † župnik Ivan Vodeb 

SOBOTA, 29. april 
Katarina Sienska, devica, c. u. 

   800  na čast srcu Jezusovemu in srcu  
          Marijinemu v zahvalo 
1800  †† Jože in Marjeta Krulec ter starši Gajšek 

NEDELJA, 30. april 
3. velikonočna nedelja 

Pij V., papež - začetek tedna 
molitve za duhovne poklice 

   800  † Leopold Zorko 

   930  †† Jakob Jančič in Filip Orešnik 
1800   †† Franc in Magda Tratnik 
1100   Tremerje: za ozdravitev Nejca 
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