
 
1. berilo: Apd 2,42-47; Psalm: 118; 2. berilo: 1 Pt 1,3-9; Evangelij: Jn 20,19-31 

 

2. VELIKONOČNA NEDELJA, 

BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 
 

 Ti si se že dotaknil mojih ran – hvala! 
 

Vstali Gospod Jezus je učencem razodeval pomen svojega vstajenja postopoma 

in skozi časovno obdobje. Tudi potem, ko so apostoli videli 

prazen Jezusov grob in slišali sporočilo o njegovem 

prikazovanju ženskam, so imeli še vedno šibko vero in jih je 

bilo zelo strah, da bi judovske oblasti zaprle tudi njih. Ko se jim 

je prikazal Jezus, jim je dokazal resnico o svojem vstajenju 

tako, da jim je pokazal rane svoje ljubezni, svoje prebodene 

roke in stran. Umiril je njihove strahove in jim prinesel mir, 

mir, ki ga daje zastonjsko odpuščanje in izvoljenost za božje 

prijateljstvo.  

Jezus je storil nekaj, česar lahko delata samo ljubezen in zaupanje. Svojim 

šibkim in plašnim apostolom je naročil, naj gredo na vse konce sveta in tja 

ponesejo veselo vest evangelija. Jezus je svoje poslanstvo izpolnil s svojo 

popolno ljubeznijo in poslušnostjo volji svojega Očeta. Poklical je svoje prve 

učence in zdaj kliče vsakega izmed nas, naj storimo isto. Kakor je nebeški Oče 

poslal Jezusa, tako sedaj on pošilja svoje učence. Tako kot je svojim prvim 

učencem podaril dar Svetega Duha, tako vdihne vsakemu od nas istega Svetega 

Duha, ki nas napolni z novim življenjem, močjo, veseljem in pogumom, da vsak 

dan bolj živimo kot učenci vstalega Gospoda.  

Zadnji apostol, ki je srečal vstalega Gospoda, je bil prvi, ki je šel z njim v 

Jeruzalem v času pashe. Apostol Tomaž je bil pravi pesimist. Ko je Jezus 

predlagal, naj obiščejo Lazarja, potem ko so prejeli novico o njegovi bolezni, je 

Tomaž učencem rekel: "Pojdimo tudi mi, da bomo z njim umrli" (Jn 11,16). 

Kljub temu, da je Tomaž globoko ljubil Gospoda, mu je primanjkovalo poguma, 

da bi stal z Jezusom v času njegove agonije in križanja. Po Jezusovi smrti je 

Tomaž naredil napako, ker je šel proč od drugih apostolov. V času preizkušenj in 

stisk je iskal samoto, ne pa skrbi deliti v skupnosti s součenci. Dvomil je v 

ženske, ki so videle vstalega Jezusa, in dvomil je v lastne prijatelje, apostole. Ko 

je Tomaž končno zbral pogum, da se je ponovno pridružil drugim apostolom, se 
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mu je Gospod Jezus osebno razodel in ga prepričal, da je on resnično premagal 

smrt in vstal. Ko je apostol Tomaž prepoznal svojega učitelja, je verjel in 

vzkliknil, da je Jezus resnično njegov Gospod in Bog! Tudi mi z darom vere 

oznanjamo, da je Jezus naš osebni Gospod in Bog. Umrl je in vstal, da lahko tudi 

mi imamo v njem novo življenje. Gospod ponuja vsakemu od nas novo življenje 

v svojem Svetem Duhu, da ga bomo lahko osebno spoznali in hodili v moči 

njegovega vstajenja pot novega načina življenja. 

 
Hvala ti, Ljubeči in Usmiljeni Jezus, da kot Odrešenik vstopaš v vso mojo bedo,  

v vse moje rane, in daš roko v mojo stran – in me objameš s svojo veličino,  
v vsej svoji ljubezni. Hvala, da me srečaš z usmiljenjem in ljubečim mirom.  

In hvala, da mi zaupaš takoj, ko še niti ne vem, da si me odrešil.  
Naj bom tvoj učenec, Gospod, ki oznanja tvojo brezkončno ljubezen povsod. 

 
OBVESTILA 

 

Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja  

Bl. papež Janez Pavel II. je nedeljo po veliki noči določil za 

nedeljo Božjega usmiljenja. V Katoliški Cerkvi 19. aprila 

2020 praznujemo 2. velikonočno nedeljo, imenovano tudi 

belo nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja. 

Ime bela nedelja (lat. Dominica in albis) 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. Uporaba 

belih oblačil, ki so znamenje čistosti, je izpričana od 4. stoletja, poseben pomen 

pa so dobila v 17. stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči uvedli 

skupinsko prvo obhajilo. Bela barva ima v bogoslužju močen simboličen pomen; 

je seštevek vseh barv mavrice, polnost nerazlmoljene svetlobe, izraža začetek in 

konec, polnost in praznino. 

Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) 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.« Papež se je pri tem oprl na javno 

razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o Božjem 

usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini: »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 sveto 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. Povej 

ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim bom 

svoj mir. Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor 

zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.« 

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. 

Vabljeni k spremljanju sv. maše po TV SLO 2 ob 10.00. 

 
V jutru velike sobote, 11. aprila 2020, je svojemu nebeškemu Očetu še enkrat 

izrazil svojo popolno pripravljenost: “Da, Oče« in odšel v svoj nebeški dom 

upokojeni ljubljanski nadškof metropolit msgr. Alojz Uran. Rojen je bil 22. 

januarja 1945 v Spodnjih Gameljnah v župniji Šmartno pod Šmarno goro, 

mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1970 v Ljubljani, v škofa ga je posvetil 

sv. papež Janez Pavel II. 6. januarja 1993 v Rimu. Za ljubljanskega nadškofa 

metropolita ga je imenoval sv. Janez Pavel II. 25. oktobra 2004, papež Benedikt 

XVI. pa je sprejel njegovo odpoved službi ljubljanskega nadškofa metropolita 

28. novembra 2009. Zaradi izrednih razmer koronavirusa je bil pogreb v 

družinskem krogu v ljubljanski stolnici. Ko bo nevarnost virusa minila, bo zanj 

opravljena slovesna maša zadušnica v ljubljanski stolnici.  

Vsak, ki se je z njim srečal, ki ga je poslušal, ki ga je gledal, je mogel prepoznati, 

da ves živi za Gospoda, ki mu je z duhovniškim posvečenjem in potem vsak dan 

znova izpovedoval: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« 

Farani iz Brežic smo z nadškofom Lojzetom Uranom v zadnjih letih kar 

nekajkrat poromali v sklopu potovalne agencije Quo vadis in bili deležni 

njegovega izredno pevsko bogatega in bogoslužnega duhovnega vodstva. 

Nazadnje smo romali z njim od 5. do 7. aprila 2019 po samostanih severne Italije 

in bili z njim skupaj tudi v eni izmed romarskih cerkva, ki je posvečena sv. 

Alojziju, svetniku, po katerem ima nadškof Uran ime. Srečali pa smo se z njim 

tudi na Brezjah pri Mariji Pomagaj ob proslavi 25-letnice Radia Ognjišče. 

Nazadnje pa sva ga obiskala z g. Romanom Travarjem, CM, dekanom naše 

Videmske dekanije prav na njegov 75. rojstni dan, to je bilo 22. januarja letos, ko 

pa je bil že na zdravljenju na Onkološkem inštitutu UKC Ljubljana.  

Rajnega gospoda nadškofa priporočamo v molitev. "Gospod, daj mu večni pokoj. 

In večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.« 

 

Od 26. aprila do 3. maja 2020 bo potekal teden molitve za duhovne poklice pod 

geslom Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7). 

 

 



8. obletnica 
 
 

 
SVETE MAŠE DARUJEM PO SPREJETIH NAMENIH IZKLJUČNO ZASEBNO, 

BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV.  

NAJETI MAŠNI NAMENI, KI SO PREDVIDENI ZA MESEC APRIL, JIH 

DARUJEM PO DATUMIH, KAKOR JE DOGOVORJENO Z DAROVALCEM 

SVETE MAŠE.  

 

NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO 

DUHOVNO MISEL DOMAČEGA ŽUPNIKA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bela nedelja –  

nedelja Božjega usmiljenja 

Bl. papež Janez Pavel II. je nedeljo po 

veliki noči določil za nedeljo Božjega 

usmiljenja. V Katoliški Cerkvi 19. 

aprila 2020 praznujemo 2. 

velikonočno nedeljo, imenovano tudi 

belo nedeljo ali nedeljo Božjega 

usmiljenja. 

Sveto mašo bom ob 10.00 sam 

daroval v zaprti župnijski cerkvi 

brez udeležbe vernikov in brez 

somaševanja. Pridružite se mi v 

duhu. Žal letos odpade tudi sv. maša 

v Šentlenartu, ki je bila vsako leto 

na belo nedeljo. 
Vabljeni k spremljanju sv. maše tudi 

po TV SLO 2 ob 10.00. 

NEDELJA 

2. velikonočna,  

bela nedelja,  

nedelja Božjega 

usmiljenja 
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PONEDELJEK 
Teotim (Teo),  

misijonar, škof 

  20. 4. 

2020 

TOREK 
Anzelm, škof,  

cerkveni učitelj 

21. 4. 

2020 

SREDA 
Hugo, škof v Grenoblu 

22. 4. 

2020 

ČETRTEK 
Jurij, mučenec,  

zavetnik Ljubljane  

23. 4. 

2020 

PETEK 
Fidelis iz Sigmaringena, 

duhovnik, mučenec 

24. 4. 

2020 

SOBOTA 
Marko, evangelist 

25. 4. 

2020 

NEDELJA 

3. velikonočna,  

Marija, Mati dobrega 

sveta; začetek tedna 

molitve za duhovne 

poklice 

26. 4. 

2020 
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