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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. 

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 »v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja.«  

Šmarnice 2022 v naši župniji: 
- V župnijski cerkvi: med tednom vsak dan pri maši ob  8. uri za odrasle in ob 
18. uri za otroke, 
- v Tremerjah v sredo ob 19. uri, 
- pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16. uri. 

Sv. Jožef nad Celjem vabi na 2. romarski shod, ki bo v sredo, 1. maja 2022 

- ob 8. uri romarska sveta maša 
- ob 10. uri slovesna romarska sveta maša, ki jo daruje p. Vinko Škafar. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. april 
2. velikonočna,  

bele nedelja,  
nedelja Božjega 

usmiljenja 

   800  † Štefan Cilenšek 
   930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Za zakonske jubilante 
1800   † Jože Kladnik (gr. 7) 
1100   Tremerje: V čast sv. Luku za vnuka Luka 

PONEDELJEK, 25. april 
Marko, evangelist 

   800  † Jože Kladnik (gr. 8) 
1800  Za milost vere in blagoslov v družini 

TOREK, 26. april 
Marija, Mati dobrega sveta 

  800   † Jože Kladnik (gr. 9) 
1800   † Dominik Bovha (8. dan) 

SREDA, 27. april 
Cita, devica, mučenka 

  800   † Jože Kladnik (gr. 10) 

1800   Za duše v vicah 

ČETRTEK, 28. april 
Peter Chanel, duh., m. 

  800   † Jože Kladnik (gr. 11) 
1800   Za nerojene otroke 

PETEK, 29. april 
Katarina Sienska, dev., c. u. 

  800   † Jože Kladnik (gr. 12) 
1800  † Martin Kumer (30. dan) 

SOBOTA, 30. april 
Pij V., papež 

   800  † Jože Kladnik (gr. 13) 
1800   † Greta Završek 

NEDELJA, 1. maj 
3. velikonočna nedelja 

Jožef Delavec 
- Praznik dela – d. p. 

Iztok, škof 
- začetek šmarnic 

   800  † Marija Dobrajc 
   930   † Jože Kladnik (gr. 14) 
111800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: V čast Božjemu usmiljenju 
1600   Miklavž: †† starši Žabota, brat Jože  
                                 in svak Rado Poljanšek 

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


