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NEDELJA BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA                      

11.04.  
 

                              

   za +Frančiško in Franca Glušič, obl.  

   za +Borisa Golavšek, 30. dan                  

Ponedeljek Zenon                           

12.04.                 19.00   za +Draga Cokan in njegove sorodnike  

Torek Martin I., papež                 

13.04.        19.00   za +Jožefo Verdel, obl.                     

Sreda Lidvina                                                

14.04.                                                    19.00   za zdravje                                         

Četrtek Helena                               

15.04.         19.00   za +Marijo Stopar                                                     

Petek Bernardka Lurška               

16.04.  19.00   za +Moniko Drev                                    

Sobota Simon                     

17.04.          8.00    za +Matevža in Angelo Lešnik, obl.                                              

NEDELJA 3. VELIKONOČNA            

18.04.  
 

                       

8.00    za +Jožeta Arh                                    

10.00  za +Danico Grobelnik                                           

 



 

 

BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA         
 
 

EEvvaannggeelliijj  
 

ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Jn 20,19–31 

TI VERUJEŠ? 

 

Današnjo nedeljo bi mogli imenovati kar »nedelja vere«, kajti osrednja misel evangeljskega odlomka je 

Tomaževa izpoved vere v Vstalega in Jezusov pouk o pravi veri. »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, in 

niso videli, pa so začeli verovati!« Vera, tudi tista preprosta, vsakdanja, naravna in ne zgolj nadnaravna, ni v 

tem, da si prepričan o nečem, kar si na lastne oči videl in z lastnimi rokami otipal. Če bi bilo vse človeško 

spoznanje omejeno na to, bi bilo zelo revno. Nadnaravna vera sicer potrebuje tudi razumske dokaze, in to je 

predmet verskega pouka pri verouku, pridigah, pripravi na prejem zakramentov, vendar pa je pri pripravljanju 

poti do vere veliko bolj potrebna ponižnost duha in prošnja za milost, ki razsvetli naš razum. Potrebna je 

odprtost srca in življenje v skladu z glasom vesti, ki govori vsakomur. Slovenski pregovor lepo pravi: »Resnica 

je nebeška rosa: da jo sprejmeš, ji pripravi čisto posodo.« 

Dvomljivcev, kakršen je naš prijatelj Tomaž iz evangelija, hodi tudi danes veliko po svetu. Tomaž je podvomil 

v Kristusa, ker je bila njegova vera preveč enostranska, pozunanjena. »Razočaral si me, Gospod, ker si pustil, 

da so te križali kot zločinca. Mi pa smo upali, da boš obnovil Izraelovo kraljestvo!« Sodobni Tomaži svojo 

nevero opravičujejo z izgovori: »Hodil sem v cerkev, molil sem; toda Bog me ni uslišal, ko sem bil v stiski, 

zato sem vse skupaj pustil.« Drugi pravijo: »Hodil sem v cerkev, toda župnik je bil trd in nečloveški, ni razumel 

mojih težav, zato ne prestopim več cerkvenega praga.« Modri ljudje znajo iti preko duhovnikovih napak, tiste s 

slabotno vero pa le-te zelo motijo. Ne le za duhovnike, ampak tudi za vse druge učitelje vere in vse nas, ki smo 

priča Jezusa v vsakdanjem svetu velja, vprašanje, ki nam ga zastavlja slovenski pregovor: »Ako ti svojemu 

evangeliju ne veruješ, kako bom jaz, kako bo tujec?« 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bela nedelja in nedelja božjega usmiljenja 

 

Prva nedelja po veliki noči je znana kot bela nedelja, ker so po stari cerkveni navadi tisti, ki 

so bili krščeni na velikonočno vigilijo, na ta dan odložili bela oblačila. Hkrati pa se osem dni 

po veliki noči Vstali Jezus znova sreča s svojimi učenci in jih pozdravi: »Mir vam bodi!« Med 

njimi ni bilo Tomaža. Apostoli so mu povedali, da so videli Vstalega, a jim ni verjel. Nato je 

prišel Jezus in mu dejal: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi 

v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj 

Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso 

videli, pa so začeli verovati!« 

 

Bela nedelja in praznik Božjega usmiljenja se dopolnjujeta 

 

Nedeljo božjega usmiljenja je razglasil sv. Janez Pavel II. in tako želel poudariti pomen bele 

nedelje. »Kajti bela nedelja izpostavlja konkretnost odrešenja v velikonočni skrivnosti,« meni 

upokojeni nadškof Marjan Turnšek. »Danes pri krstu na to spominja belo oblačilo, ki ga 

novokrščenci prejmejo vsaj v obliki belega blaga. A naj še enkrat poudarim, da je to novo 

življenje sad Božjega usmiljenja, zato se bela nedelja in praznik Božjega usmiljenja tako 

enkratno ujemata in prav nič ne zasenčita drug drugega. Prej se dopolnjujeta in medsebojno 

razlagata.« 

 

 

»Hči moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju.« 

 

Navdih sv. Janeza Pavla II. je bila tudi sv. Favstina Kowalska s 

svojimi zasebnimi razodetji. V svoj dnevnik je zapisala Jezusove 

besede: »Hči moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem 

usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh 

duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost 

svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel 

obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj 

se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. 

Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo 

nedeljo po veliki noči.« 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V ponedeljek se odpirajo cerkve za bogoslužje z 

verniki         (Veljajo pa enake omejitve kot pred 1. aprilom.) 
 

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. 

Tajništvo SŠK 

 

 

Verouk se do nadaljnjega izvaja na daljavo         

(po spletu) 
 

Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi 
kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, po katerem je 
izvajanje verouka možno samo na daljavo oz. preko spleta.  

Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in dovolila versko izobraževalno dejavnost 
velja, da je izvajanje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti »v živo« prepovedano. Razlog 
za prepoved izvajanja verouka je v tem, da pri verouku prihaja do mešanja otrok iz različnih 
razredov oz. šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidemije. Vlada bo Odlok o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji preverila naslednji 

teden in ga glede na epidemiološke razmere dopolnila. Posamezne škofije so že oz. bodo 

pripravile navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in birm ter jih posredovale 

duhovnikom. 

 Dr. Tadej Strehovec 
Generalni tajnik SŠK 

 


