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NEDELJA BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA                           

03.04.  
 

ob 7h     za farane                             

ob 8.30  na Pernovem  za +Vinka in Stanka Verdel, obl.  

ob 10h   za rajne Padarjeve starše in Srečka, obl.  

Ponedeljek Liturgično praznovanje Gospodovega oznanjenja 

04.04.                 ob 19h   za +Marijo Toplak, obl.                          

Torek Vincencij Ferrer                         

05.04.          ob 7h     za +Jakoba in Marijo Krajnc  

Sreda Irenej                                    

06.04.                                                    ob 7h     za +Branka, Silvo in Franca Pečnik  

Četrtek Obletnica obnovitve celjske škofije               

07.04.          ob 8h     na Pernovem  za +Jožeta, Ano in Antona Veber  

Petek Julija                                                                                                                                        

08.04.                ob 19h   za +Martina Podpečan                         

Sobota Maksim                                                                          

09.04.          ob 7h     za +Franca in starše Golčer, obl.  

NEDELJA 3. VELIKONOČNA                                              

10.04. 
 

  

ob 7h     za farane                             

ob 8.30  na Pernovem   za rajne starše Blazinšek-Jelen  

ob 10h   za +Anico Grebovšek    
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                     MISLI OB BELI NEDELJI    

                                                                                                                                                

 

                                                                

Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja 
 

Papež Janez Pavel II. je nedeljo po veliki noči določil za 

nedeljo Božjega usmiljenja 

V Katoliški Cerkvi danes 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 nerazlomljene svetlobe, izraža 

začetek in konec, polnost in praznino. 

 Nedelja Božjega usmiljenja 

Bl. 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V četrtek bo minilo deset let, odkar so bile v Sloveniji ustanovljene 

nove škofije, med njimi tudi naša, celjska škofija. Celje je nekoč že bilo 

škofija, zato lahko rečemo, da je celjska škofija bila zdaj obnovljena.  

Na 3. velikonočno nedeljo (10. aprila) bo  

v celjski stolnici  

ob 15.00 akademija v počastitev ustanovitve – 10. obletnice škofije,  

ob 15.30 pa bo slovesno somaševanje škofov in duhovnikov, 

ki ga bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. 

Slavnostni nagovor bo imel Alojzij Cvikl, mariborski nadškof-

metropolit.  

 

 

 

 


