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22..  vveelliikkoonnooččnnaa  nneeddeelljjaa  ––  bbeellaa,,  

nneeddeelljjaa  BBoožžjjeeggaa  uussmmiilljjeennjjaa    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v 
mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27) 

 

11..  bbeerriilloo  
DRUŽILI SO SE MED SEBOJ IN IMELI VSE SKUPNO 

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,42-47) 

Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občéstvu, v lomljenju 
kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, ker se je po apostolih 
dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli 
vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je 
kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili 
kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga 
in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so 
našli odrešenje. 



PPssaallmm  111188  
ODPEV: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«  

Ps 118,2-4.13-15.22-24 

Naj vendar reče Izrael: 
»Vekomaj traja njegova dobrota.« 
Naj vendar reče Aronova hiša: 
»Vekomaj traja njegova dobrota.« 

ODPEV: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«  
Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda: 
»Vekomaj traja njegova dobrota.« 
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, 
a Gospod mi je pomagal. 

ODPEV: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«  
Gospod je moja moč in moja pesem, 
bil je moja rešitev. 
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: 
Gospodova desnica je mogočno delovala. 

ODPEV: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«  
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. 
To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito. 
To je dan, ki ga je Gospod narédil, 
radujmo se in se ga veselimo. 

ODPEV: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«  

  

22..  bbeerriilloo  
BOG NAS JE Z VSTAJENJEM JEZUSA KRISTUSA PRERODIL ZA ŽIVO UPANJE 

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 1,3-9) 

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem 
usmiljenju nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih preródil za živo upanje, 
za nerazpadljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino, ki je v nebesih 
shranjena za vas, katere Božja moč po veri varuje, da boste dosegli odrešenje, ki 
čaka, da se razodéne v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj 
nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah. Tako bo preizkušenost vaše vere veljala 
več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. To vam bo v hvalo, slavo 
in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljúbite, čeprav ga niste videli. 
Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in 
poveličanem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešenje duš. 

  

EEvvaannggeelliijj  
JN 20,29 

ALELUJA 

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo! 
Aleluja. 

ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS 

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. 

 

 

 

 

MISLI OB BOŽJI BESEDI DANAŠNJE NEDELJE 
 

 
Jn 20,19–31 

MIR VAM BODI 
 
Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim učencem mir (v Jn 20,19 in 20,21). To je 
nenavadno. Evangelist Janez naniza v tej sceni na velikonočni večer, kar se je zgodilo pri 
evharističnem slavju prvih kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl s pozdravom: »Mir vam 
bodi!« in vsi verniki so vedeli, da je sedaj med njimi sam Vstali. Prav on jim bo sedaj govoril in 
jim izkazal ljubezen do konca, ki se je uresničljiva v njegovi smrti in vstajenju. Besede 
Janezovega evangelija so tako besede samega vstalega in poveličanega Gospoda. Te besede 
je govoril svojim učencem, preden je šel k Očetu; iste besede sedaj govori nam. To so besede 
ljubezni, ki izničijo mejo smrti, povezujejo nebo in zemljo. 
Vstali zveličar nam ne govori samo takrat, ko smo zbrani za lomljenje kruha, ampak nam 
pokaže tudi svoje ranjene roke in stran. S prebodenimi rokami nam želi povedati, da je šel s 
svojimi rokami za nas v ogenj, da je storil to za nas – in da ima vedno nad nami svojo roko. 
Rane, ki so prebodle naše roke, je nosil za nas:  

 te rane na rokah nas spominjajo na vse udarce, ki smo jih dobivali od drugih;  

 na roke, ki so se nas oprijele in nas niso izpustile; 

 ki so nas pritisnile ob tla, nas tiščale k tlom, nas ranile;  

 naše roke so ranjene tudi takrat, ko nas kdo zavrne in noče sprejeti naše roke. 
V vsaki evharistiji lahko izkusimo, da je Jezus vzel naše rane nase in jih je vtisnil v svoje roke. 
V budizmu pomenijo odprte roke, da Buda ni obdržal nobene skrivnosti zase. Tako tudi Jezus s 
svojimi rokami pričuje, da nam je vse razodel: ko nam v evharistiji pokaže svoje roke, nam želi 
povedati, da smo njegovi prijatelji. 

Po: A. Grun, Izkusimo velikonočno veselje 

 

 

 



 
 
 
 
 

Nedeljo Božjega usmiljenja je razglasil sv. Janez Pavel II. in 

tako želel poudariti pomen bele nedelje. Navdih mu je bila tudi 

sv. Favstina Kowalska s svojimi zasebnimi razodetji. V svoj 

dnevnik je namreč 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.« 
Po: radio.ognjisce.si 

 
 

 

ŽIVLJENJE JE LEPO 
 

Življenje je lepo, Gospod;  

in rad bi ga utrgal nekako tako, kot nabiramo cvetje v pomladnem jutru.  

Prav dobro vem, moj Gospod,  

da cvetje požene iz tal šele po koncu dolge zime, med katero je vladala smrt.  

 

Oprosti mi, Gospod,  

da ne verujem dovolj v pomlad življenja,  

da se mi življenje prepogosto zdi kot dolga zima,  

ki ne neha žalovati za odpadlim listjem in cvetjem, ki ga ni … 

 

Vendar pa z vsemi močmi verujem v tebe, Gospod,  

toda ob tvojem grobu se spotaknem, čeprav vidim, da je prazen.  

In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo,  

da so te videli živega, sem kot Tomaž:  

čutim potrebo, da te vidim in da te otipam.  

 

Iz vsega srca te prosim, Gospod,  

daj mi dovolj zveste ljubezni,  

da bom upal v pomlad trdneje kot v zimo,  

da mi bo izza smrtnih senc velikega petka  

sijala vera v zmagoslavno jutro Vstajenja. 

 

Da, Gospod, življenje je lepo, kajti tvoj Oče ga ustvarja.  

Življenje je lepo, kajti ti nam ga znova daješ, ko ga izgubimo.  

Življenje je lepo, ker je to tvoje Življenje, darovano za nas. 
Michel Quoist – Zakladnica molitve 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

MAŠE, KI BODO DAROVANE od ponedeljka, 20. aprila, do nedelje, 26. aprila:  

 

PONEDELJEK - za +Franca Ašenberger, 30. dan   

TOREK  - za +Valentina Srebočan in starše  

SREDA  - za +Franca Šmarčan 

ČETRTEK  - za oba rajna Jožeta Pečnik   

PETEK  - za +Marijo in Ivana Hrustel ter sorodnike Dražnik, obl.  

SOBOTA  - za +Nežo, Vinka in Milana Štefančič  

3. VELIKONOČNA NEDELJA - za +Pepija Grebovšek 

      - za +Anico in Konrada Kugler, obl.   

 

 
    
 

 

 
 

**************************************************************** 

 

 

 

 

NEKAJ MOŽNOSTI ZA NAVZOČNOST PRI SVETI MAŠI              

(vsaj na daljavo): 

 
Radio Ognjišče – vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri.  

TV Slovenija na 2. programu – ob nedeljah ob 10. uri.  

TV Exodus – vsak dan ob 6., 12. in 18. uri, ob nedeljah ob 8.30.  

Nova 24TV – vsak dan ob 7. uri prenos papeževe maše iz Vatikana.  

 

Vsak dan lahko prebiramo in premišljujemo božjo besedo iz maše – na spletni strani 

www.hozana.si.  

 

Založba Družine je v času izrednih razmer omogočila brezplačen dostop do revije 

Magnificat na naslovu www.druzina.si.    

 

 

 

 

http://www.hozana.si/
http://www.druzina.si/


 

 

 

 

Vabilo k molitvi v času epidemije koronavirusa COVID-9 
 

 

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da 

molijo naslednjo molitev: 

 

 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 

Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas 
 

 

 

 

POVABIM VAS, DA SE VSAK DAN OB VEČERNEM ZVONJENJU VSI 

SPOMNIMO DRUG DRUGEGA S TO ALI KAKŠNO DRUGO MOLITVIJO.   

 

 

Naročniki lahko dobite Družino in Ognjišče ob sobotah dopoldne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NA PROŠNJO ŠKOFIJSKE KARITAS DODAJAM ŠE OBVESTILO:  

 

 

Spoštovani, 

 

Obračamo se na vse, ki se počutijo osamljene ali prestrašene, morda samo potrebujejo 

pogovor, nasvet, tolažbo. 

Na Škofijski Karitas Celje smo dosegljivi na številki 051 658 299.  

Z veseljem bomo prisluhnili. 

 

Prosimo vas, da o tem obvestite tiste, ki bi jih ta informacija zanimala in razširite 

obvestilo.  

Hvala. 

 

 

 

 

 


