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2.  velikonočna 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. 

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.  
Sv. papež Janez Pavel II.  je 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.«  

V ponedeljek se odpirajo cerkve za bogoslužje z verniki 
Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem je določila pogoje za 
izvajanje verske dejavnosti. 
Tako bo, po vladnih napovedih, od ponedeljka, 12. aprila 2021, veljalo da se bodo lahko 
svete maše izvajale v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva. 

V kolikor je površina verskega objekta manjša od 30 m2 je kljub temu lahko pri sveti 
maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina). Škofje so se na seji 
Stalnega sveta SŠK, ki je bila, 9. aprila 2021, zavzeli za versko svobodo ter pravico 
vernikov do bogoslužja. V dveh pismih, ki jih je predsednik SŠK nadškof msgr. Stanislav 
Zore poslal predsedniku vlade, so se škofje zavzeli za odpravo omejitev na področju 
obhajanja bogoslužij tako, da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih 
področjih javnega življenja. Prav tako so škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za 
duhovno korist vernikov vlada odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, 
ki je predpisana za vsakega vernika v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na 
prostem. Obenem škofje pozivajo duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da 
upoštevajo vse vladne ukrepe in priporočila NIJZ za zaščito zdravja in omejitev 
epidemije. 
Verouk ostaja na daljavo oz. preko spleta.                                                          Tajništvo SŠK 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. april 
2. velikonočna nedelja, 

Bela nedelja, 
nedelja Božjega usmiljenja 

  900  Po namenu Kramarič 

          †† iz družine Vodušek in Angela Cencen 
          † Marija Vrenko (obl.) 
          † Julija Mihalič (gr. 7) 

PONEDELJEK, 12. april 
Zenon Veronski, škof 

  800  † Julija Mihalič (gr. 8) 
  800  za zdravje v družini 
1800  V čast sv. Antonu, bl. A.M. Slomšku 
           in sv. Izidorju 

TOREK, 13. april 
Martin I., papež, mučenec 

  800  Po namenu 
1800  † Julija Mihalič (gr. 9) 

SREDA, 14. april 
Lambert, škof 

  800  † Julija Mihalič (gr. 10) 
1800  Po namenu 

ČETRTEK, 15. april 
Helena Alzaška, kneginja 

  800  Po namenu 
1800 † Julija Mihalič (gr. 11) 

PETEK, 16. april 
Bernardka Lurška, devica 

  800  † Julija Mihalič (gr. 12) 
1800  V zahvalo Božji Materi Mariji za zdravje 

SOBOTA, 17. april 
Robert, opat 

  800  †† starši Belec 
  800  † Julija Mihalič (gr. 13) 
1800  † Gregor Janežič 

NEDELJA, 18. april 
3. velikonočna nedelja 
- začetek tedna molitve      

za duhovne poklice 
Evzebij, škof 

  800  Po namenu darovalca 

  930  V čast sv. Antonu, bl. A.M. Slomšku 
          in sv. Izidorju 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Julija Mihalič (gr. 14) 
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