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NEDELJA BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA                                         

24.04.  
 

                              

7.00     za farane                 

8.30     na Pernovem  za rajne starše Golavšek, obl.                       

10.00   za +Adolfa in Marijo Veber, obl.    

Ponedeljek MARKO, evangelist               

25.04.                 19.00   za +Adama in Angelo Žgank  

Torek Marija, Mati dobrega svéta                           

26.04.     19.00   za +Konrada in Anico Kugler, obl.                      

Sreda Cita                              

27.04.                                                 19.00   za +Avgusta in Frančiško Čretnik                       

Četrtek Peter Chanel                                

28.04.         8.00     na Pernovem   za oba rajna Jožeta Pečnik  

Petek Katarina Sienska          

29.04.  19.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Burgin  

Sobota Pij V.                                     

30.04.                 8.00     za +Franca Lešnik                                                  

NEDELJA 3. VELIKONOČNA – JOŽEF DELAVEC – PRAZNIK DELA                             

01.05.  
 

                       

7.00     za farane                 

8.30     na Pernovem  za +Vero in Franca Majer                                                   

10.00   za +Borisa Golavšek                  
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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  

DUHOVNE OČI 
 
V današnjem evangelijskem odlomku beremo, da Tomaž ni verjel pripovedovanju svojih prijateljev 
apostolov in drugih, ki so videli vstalega Jezusa. Lahko bi rekli, da ni znal gledati s srcem, ampak se 
je dal voditi svojeglavosti, združeni z napuhom. Razlagalci Svetega pisma se strinjajo, da Tomaž ni 
imel Jezusa nič manj rad kot drugi apostoli. Menijo, da so ga zaradi njegove vročekrvnosti in 
črnogledosti močneje potrli dogodki velikega petka. Njegova napaka je bila, da je zapustil družbo 
apostolov in učencev in tako ni bil navzoč, ko se je na veliko noč zvečer prikazal vstali Gospod. 
»Dokler se na lastne oči ne prepričam, ne bom veroval!« je bil trmast. Ob srečanju z Gospodom 
teden dni kasneje je iskreno izpovedal vero z vzklikom: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus ga je 
prijateljsko pokaral: »Veruješ. Blagor pa tistim, ki niso videli, a so verovali.« 
S temi besedami Jezus ne blagruje tistih vernikov, ki za svojo vero ne iščejo razlogov. Vera mora 
biti pametna in razumna. Človek mora vedeti, zakaj veruje, a v tem ne sme pretiravati. Poznamo 
nesrečne, uboge ljudi, ki iščejo vero, pa je ne najdejo. Nekaj jih vleče v lepoto, ki jo deloma vidijo, 
deloma slutijo, pa se ne morejo otresti dvomov in kar naprej čakajo. Dejstvo je, da niso dovolj 
zdrave oči v glavi. Srce, to je naša duhovna narava, mora biti zdravo, da bomo jasno gledali resnice 
nravnega, duhovnega življenja. Živeti moramo po resnici, če hočemo, da nam duhovne oči ne bodo 
oslabele. Za vero je torej potrebno čisto in ponižno srce, kajti vera ni sad našega modrovanja, 
ampak dar Boga za življenje v prijateljstvu z njim. 
Drugi nauk, ki nam ga ponuja Tomaževa zgoda, pa je, da smo ljudje ustvarjeni kot občestvena bitja, 
da potrebujemo drug drugega. To velja tudi na področju vere. Našo vero moramo izpovedovati 
skupaj z drugimi, moja vera se namreč hrani ob tvoji veri. Tvoja vera mi je v oporo. Upam, da velja 
tudi obratno. 

 

                                                                                                                                                                  Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

Apostol Tomaž za svojo vero postavi pogoj, ki se nas posebej dotakne, saj smo mu tudi mi 

velikokrat podobni: želimo oprijemljive dokaze, da bi lahko globlje verovali.  

Očitno je, da je Tomažu ta nepričakovana in grozna Jezusova smrt na križu tako omajala 

njegovo vero v Odrešenika, da dejansko potrebuje oprijemljiv dokaz za to, da bo lahko 

veroval v samo vstajenje.  

Osem dni po veliki niči so učenci ponovno zbrani, tudi tokrat za zaklenjenimi vrati. Osem 

je število neskončnosti, večnosti. Osmi dan je dan vstajenja, ki ne pozna večera. To pa je 

tudi nedelja, ko se kristjani zbiramo k evharistiji. S pozdravom »Mir vam bodi!« stopi 

Jezus med svoje učence – kakor naredi tudi pri vsaki sveti maši, ko se kristjani zbiramo ob 

lomljenju kruha. Tudi nam se daje v otipljivi podobi bele hostije. Ob praznovanju 

evharistije se lahko kristjani nedeljo za nedeljo učimo vere v prisotnost Vstalega. Zato 

velja povabilo tudi nam: Ne bodimo neverni, ampak verni.  
Po: A. Grün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

* Prihodnjo nedeljo je praznik svetega Jožefa Delavca in obenem mednarodni 

praznik dela. – Pri Sv. Jožefu nad Celjem imajo ta dan 2. ROMARSKI SHOD. 

Ob 8. uri bo romarska sveta maša,  

ob 10. uri pa bo slovesna romarska sveta maša, ki jo daruje p. Vinko Škafar.  

K tej maši ste še posebej vabljeni jubilanti okroglih obletnic porok od 5 let naprej.  

 

* V mesecu maju imamo vsako leto ŠMARNICE  (sv. maša, kratko šmarnično 

branje, litanije Matere Božje). – Posebej vabljeni otroci. Ker pa otroci večinoma ne 

morejo prihajati sami, ste z njimi vabljeni tudi starši.  

Šmarnice bodo (razen ob nedeljah) vsak dan ob 19. uri. – Bodite pozorni tudi na kakšno 

morebitno nujno izjemo.  

 

* V aprilu sta za krašenje in čiščenje župnijske cerkve skrbeli naselji Pernovo in 

Pirešica. V velikem tednu in za veliko noč skrb za cerkev ni enostavna, zato še posebej 

hvala! – Za mesec maj pride na vrsto Podgora.  

 

* Ker je prihodnja nedelja prva v mesecu, boste povabljeni k darovanju pri oltarju.  


