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2. velikonočna, bela nedelja 

 

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

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so 

bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, 

iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel 

Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam 

bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke 

in stran. Učenci so se razveselili, ko so 

videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet 

rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene 

poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to 

izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 

»Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe 

odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 

zadržite, so jim zadržani.«  

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je 

imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko 

je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej 

pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On 

pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih 

rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim 

roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je 

prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem 

je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko 

in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je 

odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si 

me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« 

Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso 

zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, 

Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu. 

Rožni venec Božjega usmiljenja 

Moli se na navadni rožni venec. 
Na prvih treh jagodah: Oče naš..., Zdrava, Marija..., Verujem v Boga..., 
Pri vseh petih desetkah molimo: 

 Pri jagodah očenaša: 
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, 
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe 
vsega sveta (1-krat). 

 Pri jagodah zdravihmarij: 
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta (10-krat). 
Na koncu zadnje desetke: Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se 
nas in vsega sveta (3- krat). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. april 
2. velikonočna, bela, 

nedelja Božjega usmiljenja 
Leon IX., papež 

   - † Stanislav Gorenjak  
   - † Berti Tratnik (obl.) 
   - v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu 
   - za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 20. april 
Teotim, misijonar, škof 

   - †† Rahle, Ocvirk, Štrukelj 
   - po namenu 
   - v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu 

TOREK, 21. april 
Anzelm, škof, c. učitelj 

   - po namenu 
   - po namenu 
   - v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu 

SREDA, 22. april 
Hugo, škof 

   - po namenu 
   - po namenu 

ČETRTEK, 23. april 
Jurij, mučenec 

   - po namenu 

PETEK, 24. april 
Fidelis iz Sigmaringena, r., m. 

   - † starši Smole in sorodniki 

SOBOTA, 25. april 
Marko, evangelist 

   - † Amalija Toplišek 

NEDELJA, 26. april 
3. velikonočna nedelja  

Marija, Mati dobrega sveta 

   - † Metod Hostnik  
   - za žive in †† župljane in dobrotnike 
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