
  

1. berilo: Apd 5,12-16; Psalm: Ps 118; 2. berilo:  Raz 1,9-13.17-19; Evangelij: Jn 20,19-31 

 

2. VELIKONOČNA NEDELJA, BELA NEDELJA, 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

 

Bog me sprejema takega, kot sem 

 
Vstali Jezus je prišel mednje pri zaprtih vratih. Ta 
podrobnost razkriva, da za njegovo telo, čeprav je bilo 
prepoznavno, niso veljali običajni zakoni človeškega 
življenja. Rekel jim je: »Mir z vami.« To ni bila le želja, 

ampak dejanski mir, ki jim je bil obljubljen, ko so bili žalostni zaradi njegovega 
odhoda (Jn 14,27; 2 Tes 3,16; Rim 5,3). To je mesijanski mir, izpolnitev Božjih 
obljub, svoboda od vsakega strahu, zmaga nad grehom in smrtjo, sprava z 

Bogom, sad njegovega trpljenja in vstajenja, brezplačni Božji dar. Ta mir se v 
tem odlomku in v nadaljevanju (Jn 20,26) trikrat ponovi na povsem enak način. 
 Nato jim je pokazal svoje roke in svojo stran. Tako jim je dal očiten in otipljiv 
dokaz, da je on tisti, ki je bil križan in da mir, ki ga daje, prihaja s križa (2 Tim 
2,1-13).  

Učenci so bili polni veselja, ko so ga zagledali. To je isto veselje, ki ga izraža 
prerok Izaija, ko opisuje božansko gostijo (Iz 25,8-9), eshatološko veselje, ki je 
napovedano v poslovilnem govoru in ki jim ga nihče ne more vzeti (Jn 16,22; 
20,27).  

Ko je Tomaž končno zbral pogum in se pridružil ostalim apostolom, mu je vstali 
Jezus pokazal svojo resnično vstajenjsko navzočnost in mu zagotovil, da je res 
premagal smrt in vstal. Ko je prepoznal svojega Učitelja, je verjel veroval vanj. 
Njegov vzklik »moj Gospod in moj Bog« je izpoved vere v vstalega Jezusa in v 

njegovo božanskost, kakor je razglašena tudi na začetku Janezovega evangelija 
(1,1).  

 
Sinodalni dan za Župnijo Brežice bo v nedeljo, 8. maja 

2022, hkrati bomo pri sveti maši ob 10.00 obhajali 
Florjanovo nedeljo in v župniji pozdravili gasilke in gasilce 

iz PGD Brežice – mesto, PGD Brežice - okolica in PGD 

Bukošek. 

24. 4. 2022 



V Stari zavezi "Gospod" in "Bog" ustrezata izrazoma "Jahve" in "Elohim" (Ps 

35,23-24; Apd 4,11). Gre za najizvirnejšo in najbolj neposredno pashalno 
izpoved vere v njegovo božanskost. Jezus ni popravil Tomaževih besed, kakor je 
popravil besede Judov, ki so mu očitali, da hoče biti "enak Bogu" (Jn 5,18 in 
nasl.). Tako je povsem očitno odobril priznanje svoje božanskosti.  
 

Jezus ne prenese tistih, ki iščejo znamenja in čudeže, da bi verjeli (Jn 4,48). Vabi 

nas k veri brez Tomaževih zahtev, k veri, prejeti kot dar in kot dejanje zaupanja, 
kot je zgled Marije (Lk 1,45). Mi, ki živimo dva tisoč let po Jezusovem prihodu 
in ga nismo videli, ga lahko vseeno ljubimo in verujemo vanj ter se veselimo z 

"nepopisnim in veličastnim veseljem" (1 Pt 1,8). Vsakemu namreč ponuja novo 
življenje v svojem Svetem Duhu, da bi ga lahko osebno spoznali in hodili po tej 
novi poti življenja v moči njegovega vstajenja.  
 

Naša vera temelji na pričevanju očividcev in duhovnemu izkustvu, ki nam je 

dano tudi po molitvenem prebiranju evangelijev. Pisec četrtega evangelija, tako 
kot pisci ostalih treh, ni želel napisati popolnega Jezusovega življenjepisa, 
temveč le pokazati, da je bil Jezus Kristus pričakovani Mesija, Osvoboditelj in da 

je bil Božji Sin. V verovanju vanj imamo življenje po njegovem imenu, ki je 
večno. 

 
Hvala ti, Usmiljeni Jezus, da sem pri tebi sprejet tak, kot sem.  

Še več, ti mi ne očitaš, ne obsojaš me, samo odpuščanje mi podeliš!  
Aleluja, moj Odrešenik! 

 
V Katoliški cerkvi 24. aprila 2022 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. Bela barva ima v 
bogoslužju močen simboličen pomen; je seštevek vseh barv mavrice, polnost 
nerazlomljene 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. 

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. 

 



OBVESTILA 

 

Rožni venec molimo v cerkvi od ponedeljka do četrtka ob 18.30 pred 

večerno sveto mašo. Pridruži se nam vsaj enkrat v tednu ali v mesecu. Z 
molitvijo rastemo na poti svetosti. 

 
Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični 
pobožnosti. Letošnje šmarnice imajo naslov Marija ima mnogo 

oblek avtorja p. Branka Petauerja, te bomo brali pri jutranji 

maši. Večerne šmarnice imajo naslov Marija ima rada vse 

otroke avtorice Špele Pahor.  

Obisk šmarnic priporočamo veroučencem vseh starosti, 
prvoobhajanci, starši in krsti botri pa imejte obisk šmarnic za obvezen. Lepo vabljeni 

v čim večjem številu.  
 
Karitas pomoč Ukrajini Zahvaljujemo se za vsak vaš dar, ki ga lahko prispevate na 
Slovenska Karitas, Kristanova ul. 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 555 761, 

sklic: SI 00 870, namen: pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 5 EUR je mogoče 
posredovati s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. Ob torkih od 9. do 12. ure in 

ob sredah od 15. do 16. ure v prostorih Župnijske Karitas v Slomškovem domu v 

Brežicah zbiramo: suho ali trajno ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne 
potrebujejo hlajenja, higienske pripomočke, higienske robčke in plenice, vodo v 

plastenkah. 

 

Molitev za domovino ob izbiri njenih voditeljev 

 

Dobri Bog, oče vseh ljudi, 
v času velike stiske v naši domovini in po svetu izbiramo 

može in žene, ki bodo nosili bremena odgovornosti 

pri delu za pravičnost, varnost in mir med nami in v svetu. 
Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju in z močjo tvojega Duha. 

On nas utrjuje v tvoji ljubezni in skrbi za vse ljudi. 

Naj omehča naša srca, da bomo premagovali prepire in razdore ter spoštovali 
tvojo podobo v vsakem človeku. Jezus, Božji Sin! 

Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas, 
da nas vse osvobodiš spon in grehov ter nam podariš zgled svoje darujoče 

ljubezni. Podari izvoljenim pogum, moč, poštenost in nesebičnost pri delu za 

blagor domovine. 

Usliši, dobri Oče, priprošnje Marije Pomočnice, 
naše tolažnice, ter vseh naših zavetnikov! 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Slovenska škofovska konferenca 
 



                                          
10. obletnica 

 

 

 

NEDELJA 

2. velikonočna, bela 
nedelja, nedelja  

Božjega usmiljenja 

Fidelis iz Sigmaringena, 

duhovnik, mučenec   

 

 

24. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

Ob 15.uri  

 

Ob 19.00 

za farane / za † Veble Zinko (obl.), Ažbé Zdenko 
in starše Žerjav 

za † Avšič Poldeta (ob 90. obletnici rojstva) 

v Šentlenartu za † Ano in Karla Novak, družino 
Novak-Gerjevič in Ivana Žerjav 

za † Franca in Ano Bratanič ter Marjana Horžena 

PONEDELJEK 
Marko,  

evangelist 

25. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

priprošnja za Božjo pomoč 

 

za † Staneta Strgarja st. 

TOREK 
Marija Mati  

dobrega sveta 

26. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

v zahvalo za zdravje v družinah in priprošnja za 
naprej 

za †  Binkovski Edija (obl.), sorodnike in Borisa 

Binkovski 

SREDA 
Cita,  

dekla, devica 

   27. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v dober namen 

 

za † Marjana Germovška (nam. cv.) 
ČETRTEK 

Peter Chanel, duhovnik, 

mučenec 

   28. 4. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za †  Vero Godler (nam. cv.) 

 

za † Terezijo Pirc (obl.) 

PETEK 
 Katarina Sienska, devica, 

cerkvena učiteljica 

 

29. 4. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za †  Rozalijo Volčanšek (nam. cv.) 
za † Dragico Kolić (obl.) in vse † Kolićeve  
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Pij V.,  

papež 

 

30. 4. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za † Marijo Šetinc  
 

za † Ivo Recer (spomin) 

NEDELJA 

3. velikonočna; 

Jožef Delavec, 

praznik dela, 

začetek šmarnic in  
tedna molitve  

za duhovne poklice  

 

 

1. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Pavlovič Martina in Viljema 

za † mamo Berto Pečar, in vse †  iz družine Pečar 
 

 

za † Jožefo-Pepco Žnideršič (nam. cv.) 

 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  
 
Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice;  
GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si                                                           Župnijska Karitas: 041-754-877 

http://www.zupnija-brezice.si/

