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BELA NEDELJA 

 

PRVI DAN TEDNA 
 

   Prva Jezusova prikazanja apostolom 
so se zgodila na 'prvi dan tedna' in sicer 
ko so bili zbrani kot skupnost. Tudi ob 
prvem srečanju odsotni Tomaž ''mora 
čakati nedeljo'', da reši svoje dvome. 
Jezus to stori v skupnosti, ne na samem. 
 

   To dejstvo nam veliko pove o pomenu 
nedeljskega srečevanja vernikov.  
 

 
 

   Jezus sam je torej postavil nedeljo, 
dan vstajenja, kot dan srečevanja. 
V tej skupnosti tudi deli zakramente. 
''Prejmite Svetega Duha.''  ''Komur 
grehe odpustite, so jim odpuščeni.''  
 

   Glavni namen srečevanja prvih 
kristjanov je bil spomin Jezusovega 
vstajenja. To je bistvo 'prvega 
dne'. Mi se ob nedeljah zbiramo ob 
obhajanju evharistije, toda temelj je 

spomin vstajenja, kar je tudi v 
vsaki mašni molitvi poudarjeno.  
 

Ta spomin so kristjani hranili tudi v 
času, ko so bili manjšina med 
pogani in zaradi vere preganjani. Ob 
njih je (prvi krščanski cesar) Konstantin 
zaznal vrednost vstajenja in leta 321 
uzakonil nedeljski počitek, da bi se 
spominjali Jezusovega vstajenja.  
   Mi smo dediči prve skupnosti in 
'predniki' naslednjih rodov. Imamo 
nalogo, da bistvo Jezusovega 
sporočila predamo čistega naprej.  
 

   Danes se je za mnoge uveljavila 
nedelja kot dan počitka, športa, 
izletov itd. To je zgrešeni pomen 
nedelje. Zdi se, da smo manjšina v 
današnjem svetu, ki vidimo v 

nedelji 'Gospodov dan'. Tudi prvi 
kristjani so bili, pa Jezusovemu 
vstajenju niso zmanjšali pomena, 
saj je v njem naš smisel življenja.  
   Naj nam nedeljski dotik Jezusa 
pri maši okrepi vero kot Tomažu. 

župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 
S L I V N I C A  –  sv. maše in molitve so v cerkvi brez ljudstva - prenos na Fb 

NEDELJA, 19. 4. - bela  
NEDELJA BOŽJEGA 

USMILJENJA 

9.30 
Češčenje Najsvetejšega in posvetitev  

Jezusovemu in Marijinemu Srcu 

10.00 - za žive in rajne farane   

PONEDELJEK, 20. 4. 17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 
Teotim, misijonar  

18.00  za + Jožeka Visočnika in njegove starše ter 
        brata in sestro 

TOREK, 21. 4.  17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 

Anzelm, šk, cer.uč 
18.00 

za + Franca Furha 
molitev za misijone 

SREDA, 22. 4.  17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 

Agapet I. , papež 18.00 za + Boštjana Kotnika ter Milko in Antona 
        Režek                          molitev za družine 

ČETRTEK, 23. 4 17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 

Jurij, muč.  18.00 
za + Efremov Pavle in starše   

(prestavljeno  z  nedelje) 
PETEK,  24.  4.   
Marija Kleopova, 
svetopisemska žena  

17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 

18.00 
za + Anko Robič 

 češčenje Najsvetejšega 
SOBOTA, 25. 4. -  17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 

MARKO , evangelist 18.00 za + Marka in Ivana Žuraj 
NEDELJA, 26. 4.  

3. VELIKONOČNA 
 Začetek molitvene osmine 

za duhovne poklice 

9.30 Molitev za duhovne poklice – pred Najsvetejšim 

10.00 - za žive in rajne farane 

D O B R O V C E  

NEDELJA 19. 4. – Božjega usmil. /// Ni sv. maše 
NEDELJA, 26. 4.  

3. velikonočna 
/// Ni sv. maše 

KAPLJICA ROSE 

Usmiljenje je to, ko ti Bog  
ne dá tega kar zaslušiš; 

in milost, ko ti dá,  
kar nisi zaslužil. 

www.pinterest.com/pin 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 
e-pošta: joze.soemen@triera.net;  
031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

℡ Maranata 059 171 830  
splet: www.mc-maranata.com; 
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BELA - NEDELJA – BOŽJEGA USMILJENJA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

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!«  

 

 …  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!«        (Jn 20,26-28) 
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PANDEMIJA koronavirusa je 
ustavila skupne dejavnosti na župniji.  

 

   Svete maše župnik 
daruje v cerkvi vsak 
dan ob 18h, pred 
mašo, ob 
17.30h, pa je 

rožni venec za ustavitev 
epidemije. Oboje lahko spremljate na 
povezavi  Facebook.   
Vsak dan ob 20h je tudi molitev v kapeli. 
V duhu se iz vaših domov pridružite. 
 

VIRUS !!!  Kdaj in kako bomo lahko 
nadaljevali s skupnim bogoslužjem v 

cerkvi in z veroukom, boste 
obveščeni po našem SŽL, 
naši spletni strani, pa 
gotovo tudi iz sredstev 
javnega obveščanja.  

    Čas karantene bodi vsakemu 
priložnost druženja z Jezusom. Kaj 
vse bi radi nekomu povedali: ste 
vznemirjeni? Povejte Jezusu. Imate 
koga radi? Povejte Jezusu; sploh pa, 
povejte mu, da imate radi Njega  
 

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA. 
 

   Zveličanje nam je dosegljivo, ker se 

je Bog Sin iz usmiljenja do nas 

učlovečil, šel v smrt in vstal. S tem nam 

je omogočil rešitev od greha in smrti.  

   Nedeljo po Veliko noči so v antiki 

imenovali ‘Bela nedelja’. Izraz je bil 

povezan z belimi oblačili, ki so jih na 

velikonočno vigilijo prejeli novokr-

ščenci kot podobo očiščenih duš.  

   To isto nedeljo pri bogoslušju beremo 

evangelij o ustanovitvi zakramenta 

sprave. Ravno sprava z Bogom je 
bistvena v človekovem odrešenju. To 

je Jezus opominjal tudi po razodetjih 

svetnikom, med katerimi zavzema 

posebno mesto sv. Faustina Kowalska 

(+1938). Od Jezusa samega je dobivala 

naročila, da spodbuja ljudi k 

spreobrnjenju.  

   Jezus ji je tudi naročil, da posreduje 

sporočilo, naj bo nedelja po Veliki noči 

posvečena Božjemu usmiljenju. Tako je  

 
Papež Janez Pavel II. leta 2000 za vso 

Cerkev ‘’Belo nedeljo’’ razglasil za 
‘’Nedeljo Božjega usmiljenja’’. 

 

1. Osvoboditev od storjenih grehov je 

prvi korak sprejetja Božjega usmiljenja. 

To človek doseže v iskrenem kesanju in 

spovedi. Toda človek še ostane pod 

pritiski skušnjav hudega duha.  

2. Za prihodost pa človeka pred napadi 

hudega duha varuje Božja moč in 

Ljubezen, če jo človek sprejme. Božja 

Ljubezen do človeka in ljubezen Božje 

Matere Marije je bila razodeta neka-

terim svetnikom (sv. Marjeti M. Alakok, 
sv. Katarini Labouré, fatimskim vidcem, sv. 
Faustini Kowalski) s povabilom, da se 

verniki posebej izročijo v varstvo te 
ljubezni. To imenujemo: Posvetitev 
Jezusovemu Presvetemu Srcu in 
Brezmadežnemu Marijinemu Srcu. 

3. Bistvo posvetitve je zavestna in 
popolna odpoved grehu, zapeljivosti 

zla in hudemu duhu ter nepreklicna 
podaritev Marijinemu Srcu in po njem 
Jezusovemu Srcu kot odgovor na njuno 

ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno 

obnovi krstna posvetitev Bogu.  

   Zakaj Jezusovo in Marijino ’’srce’’? O 

tem  govorijo odloki cerkvenega uči-

teljstva in cerkveno bogoslužje. Imamo 

praznik Srca Jezusovega, drugi petek po 
prazniku Sv. Trojice in naslednji dan 

Brezmadežnega Srca Marijinega.  
 

 
 

 4. Posvetitev naroda je letos 30. marca 
ob izbruhu epidemije koronavirusa 
izvedel nadškof Zore. Pa ne gre le za to, 
da ob takih stiskah prosimo za rešitev, 
ampak gre za to, da se za prihodnost 
močneje in zvesteje oklenemo Boga 
ter ta odnos ohranimo.                   žpk 

 
 JEZUS, NAŠ ODREŠENIK in BOG! 
 

    Daj, da se naš pogled nikoli ne 

zazre v drugo zvezdo kot 

Ljubezen in Usmiljenje, 

ki žarita na Tvojih prsih.  
 

Naj bo Tvoje Srce, o naš Bog, 

svetlobni pramen vere,  

sidro našega upanja,  

vedno odprto zavetišče ob naših 

slabostih, tolažilna zarja, 

neuničljivi mir in sonce, 

ki razsvetljuje obzorje.  

Jezus, brez pridržkov se  

izročamo Tvojemu Svetemu Srcu.  
 

Naj Tvoja milost spreobrne  

naša srca.  

Po Tvojem usmiljenju podpiraj 

naše družine, ohranjaj jih  

v zvestobi in ljubezni.  
 

Naj tvoj evangelij narekuje  

naše ravnanje.  

Vsi ljudje in vsi narodi na zemlji 

naj najdejo zavetje v Tvojem 

ljubečem Srcu in kipijo od miru, 

ki ga Ti iz čistega izvira ljubezni 

in dobrohotnosti  

Tvojega neskončno usmiljenega 

Srca daruješ svetu.   Amen.   
Sv.  Janez  Pavel II  

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

JANEZEK - ''Mama, ne boš verjela. 
Boljši sem od učiteljice. Jaz grem v 
naslednji razred, ona pa ostane v istem.''  
 

VDOVA – Gradbeni delavec, g. Maier, 
je padel z odra in se ubil. Šef pošlje sla, 
da to žalostno novico pove njegovi 
ženi. Čez dobro uro se sel vrne z dvema 
zabojema piva. Šef: ''Poslal sem te 
povedat gospe Mierjevi, da je njem mož 
umrl, ne po pivo.'' – Sel: ''Ja pozvonil 
sem, in ko je gospa Meierjeva odprla, 
sem jo vprašal. »Ste vi vdova Meier?« 
in je zanikala. Pa sem rekel: »No, pa 
staviva za dva zaboja piva.« ''  
 

IZGLED – Ona na zmenku: ''Veš, če 
nimaš očal, boljše izgledaš.'' – On: ''Ja, 
če nimam očal, tudi ti boljše izgledaš.'' 


