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 Druži a se z ere za izo oziroma v svojem molitvenem kotičku.  

 Pripravi vse za olitev: Sveto pis o, svečo, če i a, lahko prinese tudi podobo Usmiljenega 

Jezusa.  

 Razdelimo vloge: voditelj ogoslužja, bralec 1 in bralec 2. 

 

Danes praznujemo drugo nedeljo po veliki noči. Včasih so jo 
imenovali »bela«, ker so tisti, ki so ili kršče i a veliko so oto, 

el tede  osili ela o lačila, ki so jih pri krstu dobili v znamenje 

očišče ih duš i  ovega Božjega življe ja. Dobljena ela o lačila 
so na ta da  slekli i  prevzeli določe e o vez osti v skup osti: 
nekateri so postali pevci, drugi bralci, tretji ministranti, drugi so 

skrbeli za uboge in podobno.  

Nedeljo Božjega us ilje ja je razglasil sv. Ja ez Pavel II. i  tako 
želel poudariti po e  ele edelje. V navdih mu je bila tudi sv. 

Favstina Kowalska s svojimi zasebnimi razodetji. V svoj dnevnik 

je zapisala Jezusove besede:  

»Hči oja, govori vse u svetu o oje  eiz er e  us ilje ju. 
Hoče , da je praz ik Božjega us ilje ja zatočišče vseh duš, 
pri ežališče vseh greš ikov. Ta da  o  razodel pol ost svojega 
usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel obhajilo, 

o do il popol o odpušča je grehov i  kaz i za grehe. Naj se 
ihče e oji priti k e i, čeprav so jegovi grehi še tako veliki. 

Hoče , da praz ik ojega us ilje ja sloves o o hajate prvo 
edeljo po veliki oči.«  

Ker danes ne moremo k sveti spovedi, niti ne moremo prejeti 

pravega svetega o hajila, o o skupaj z olili vzklike Božjega 
usmiljenja in prejeli duhovno obhajilo.  

óač i o v i e u Očeta i  Si a i  Svetega Duha. 
Amen.
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Voditelj moli vzklike, vsi odgovarjamo: Jezus, vate zaupam. 

Božje us ilje je, edou ljiva skriv ost Presvete Troji e, 
zaupamo vate! 

Božje us ilje je, izraz jegove ajvečje oči 
Božje us ilje je, ki si se razodelo v stvarje ju e eških duhov 

Božje us ilje je, ki si as iz iča pokli alo v življe je 

Božje us ilje je, ki o segaš ves svet 
Božje us ilje je, ki a  daješ es rt o življe je 

Božje us ilje je, ki as varuješ zasluže ih kaz i 
Božje us ilje je, ki as rešuješ ede greha 

Božje us ilje je, ki a  v Besedi, ki je postala človek, daješ 
opraviče je 

Božje us ilje je, ki se a as izlivaš iz Kristusovih ra  

Božje us ilje je, ki izviraš iz Presvetega Sr a Jezusovega 

Božje us ilje je, ki si a  dalo Presveto Devico Marijo za 

Mater usmiljenja  

Božje us ilje je, avzoče v postavitvi Cerkvi, ki obsega vesoljni 

svet 

Božje us ilje je, avzoče v postavitvi in delitvi svetih 

zakramentov 

Božje us ilje je, eo ejeno v zakramentu krsta in pokore 

Božje us ilje je, eiz er o v zakra entu evharistije in 

duhov ištva 

Božje us iljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri 

Božje us iljenje, v spreo r je ju greš ikov 

Božje us ilje je, ki posvečuješ pravič e 

Božje us ilje je, ki k popol osti vodiš svete 

Božje us ilje je, stude e  ol i  i  trpeči  

Božje us ilje je, tolaž a i  lagor vsem, ki so skesanega srca 

Božje us ilje je, upanje tistim, ki obupavajo 

Božje us ilje je, ki ved o i  povsod spre ljaš vse ljudi 
Božje us ilje je, ki as apol juješ z ilostjo 

Božje us ilje je, ir u irajoči  

Božje us ilje je, ki as varuješ pekle skega ognja 

Božje us ilje je, ki lajšaš trplje je duša  v vi ah 

Božje us ilje je, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih 
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Božje us ilje je, esko č o v vseh skriv ostih vere 

Božje us ilje je, eizčrp i vir čudežev 

Molimo. 

O Bog, tvoje usmiljenje je esko č o, tvoja ilost eizčrp a. 
Milost o poglej a as, po oži v as delo svojega us ilje ja, 
da e o o o upali tudi v ajvečjih preizkuš jah, te več o o 

olj zaupali v Božjo voljo, lju eze  i  us ilje je. – Po aše  
Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s Svetim 

Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj.  

Amen.

Po vzklikih se pogovori o ob vpraša jih: 
- Kdaj in komu lahko zaupamo? 

- Katerega od vzklikov se spomnimo in kaj nam pomeni? 

Pripravimo se sedaj na duhovno obhajilo. Molimo skupaj: 

Moj Jezus, verjamem, da si cel v sveti hostiji. I a  te rad i  želel 
bi te prejeti v svoje srce. Ker te ne morem prejeti v zakramentu, 

pridi vsaj v duhovni obliki v moje srce. Sprejemam te, objemam 

te i  združuje  se s te oj. Ne dovoli, da i e karkoli ločilo od 
tebe.  

Po kratki tiši i, ko vsak v svojem srcu pozdravi Jezusa, zapojemo alelujo ali katero od veselih, 

veliko oč ih pes i, ki jih i a o radi. 
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 Druži a se z ere za izo oziroma v svojem molitvenem kotičku.  

 Pripravi vse za olitev: Sveto pis o, svečo, križ ali katero od svetih podo .  
 Razdelimo vloge: voditelj ogoslužja, bralec 1 in bralec 2. 

Danes praznujemo drugo nedeljo po veliki noči. Včasih so jo 
imenovali »bela«, ker so tisti, ki so ili kršče i a veliko so oto, 

el tede  osili ela o lačila, ki so jih pri krstu dobili v znamenje 

očišče ih duš i  ovega Božjega življe ja. Dobljena ela o lačila 
so na ta da  slekli i  prevzeli določe e o vez osti v skup osti: 
nekateri so postali pevci, drugi bralci, tretji ministranti, drugi so 

skrbeli za uboge in podobno. 

Praz uje o pa tudi edeljo Božjega us ilje ja, ki jo je razglasil 
sveti papež Ja ez Pavel II. S te  je želel poudariti, da e i ogli 
priti v e esa, če i se za ašali sa o a svoja do ra dela. Bog je 
tisti, ki je usmiljen in je poslal na svet svojega Sina, da bi nas s 

svoji  življe je , trplje je , s rtjo i  vstaje je  odrešil.  
óač i o aše edeljsko olitve o ogoslužje v i e u Očeta i  
Sina in Svetega Duha. 

Amen.  

Ko je Jezus iz iral svoje uče e, jih je iz ral . Njihova i e a so: 
(skušamo se spomniti vseh 12 imen – lahko si pomagamo s 

svetopisemskim odlomkom: Mt 10,2–3. 

To ažu, ki ga Sveto pis o i e uje tudi Dvojček, ljudje radi 
reče o tudi » everni To až«. óakaj je tako, o o slišali v 
da aš je  eva geliju. Prisluhnimo mu. 

Pod oč tistega d e, prvega v ted u, ko so ila vrata ta , kjer so 
se uče i zadrževali, iz strahu pred Judi zakle je a, je prišel 
Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir va  odi!« I  ko je to 
rekel, ji  je pokazal roke i  stra . Uče i so se razveselili, ko so 

videli Gospoda. Tedaj ji  je Jezus spet rekel: »Mir va  odi! 
Kakor je Oče e e poslal, tudi jaz vas pošilja .« I  ko je to 
izrekel, je dihnil vanje in jim  dejal: »Prej ite Svetega Duha! 
Kateri  grehe odpustite, so ji  odpušče i; kateri  jih zadržite, 
so ji  zadrža i.« To aža, e ega iz ed dva ajst rih, ki se je 
i e oval Dvojček, pa i ilo ed ji i, ko je prišel Jezus. Drugi 
uče i so u torej pripovedovali: »Gospoda s o videli.« O  pa 
ji  je rekel: »Če e vidi  a jegovih rokah ra e od že ljev i  e 
vtaknem prsta v ra e od že ljev i  e položi  roke v jegovo 
stra , ikakor e o  veroval.« 
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Čez ose  d i so ili jegovi uče i spet otri i  To až z ji i. 
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil ed je i  ji  rekel: »Mir 
va  odi!« Pote  je rekel To ažu:  »Pol ži svoj prst s  i  
poglej oje roke! Daj svojo roko i  jo pol ži v ojo stra  i  ne 

odi evere , a pak vere .« To až u je odgov ril i  rekel: 
»Moj Gospod i  oj  Bog!« Jezus u je rekel: »Ker si e videl, 
veruješ? Blagor tisti , ki iso videli, pa verujejo!« 

Jezus je vpričo svojih uče ev st ril še veliko drugih z a e j, ki 
niso zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da 

je Jezus Mesija, Božji Si , i  da i s tem, da v rujete, i eli 
življe je v jegove  i e u. 
Sedaj ekaj časa pre išljuj o i  skušaj o ugotoviti, zakaj 

To ažu pravijo ekateri »never i To až« in ali imajo prav. 

Po kratki tiši i se pogovori o ob vpraša jih: 
- Kaj smo slišali v da aš je  eva geliju? 

- Kako se je vedel To až? 

- V če  lahko To aževa evera po aga a , da lažje veruje o? 

- Kaj po e i stavek: »Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo«? 

- Kako lahko drugi  pokaže o, da veruje o v Jezusa? 

Moli o da es skupaj Oče aš za vse, ki verujejo v Jezusa, in tudi 

za tiste, ki jim Jezus ne pomeni veliko. Molimo tudi za nas, da bi 

ved o z ali živeti tako, kot je živel Jezus. 
Oče aš … 

Pripravimo se na prejem duhovnega obhajila. Kratka tiši a. 

Skupaj molimo: 

Pri tvojih nogah, moj Jezus, sedim in ti darujem svoje srce. Vem, 

da je majhno in da ne zna zares verovati, da si Bog. Ampak želi  
te častiti v presvete  óakra e tu. Želi  si, da i te lahko zares 
prejel v sr e, ker pa i to i ogoče, te prosi , pridi va e po 
svojem Svetem Duhu. Pridi k e i, Jezus, da o  jaz lahko prišel 
k tebi. Naj tvoja ljubezen razplamti moje srce, da bom z veseljem 

i  avduše je  pričeval za tvoje vstaje je. Verujem vate, upam 

vate, ljubim te nad vse, moj Jezus. Amen. 

Kratka tiši a  

 Slava Očetu i  Si u i  Svete u Duhu, 
kakor je ilo v začetku, tako sedaj i  veko aj. A e . 

 

óapoje o Alelujo ali katero od veliko oč ih pes i.  
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Nagovor ob 2. velikonočni – beli nedelji (A), prazniku Božjega usmiljenja 

Apd 2,42-47; Ps 117; 1 Pt 1,3-9; Jn 20,19-31 

 

Pripravil: dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU  
 

 

Mir vam bodi! 

 

Tako lepo zveni Jezusov pozdrav po vstajenju, da sem ga moral uporabiti, da vas pozdravim. 

Da aš ji eva gelij o Jezusove  prikaza ju uče e  za zaprti i vrati a veliko oč i  čez ose  
d i as postavlja pred za i ivo situa ijo. Uče i zaprti v »gor jo iz o«, Jezusov gro  pa odprt 
in prazen. Strah in zapah je a vrata. Uče e je strah pred te , kar je zu aj: ojijo se s rti, 
bojijo se poraza, nerazumevanja; bojijo se odkriti, da so njihovi projekti in pričakova ja 

propadla. Najdemo kaj podobnosti z nami? Smo se zamajali v svoji veri v velike sposobnosti 

človeštva, v malikovanje vse ogoč e znanosti; se je omajalo predrzno zaupanje v 

vse ogoč ost človeka in njegovo nepremagljivost? Ali ni vse samo prevara in polomija, če je 
mali virus uspel ves svet tako zaustaviti i  as zapreti za do ača »vrata«?  
 
Morda se še najbolj skrivamo pred dejstvom, da ni šlo vse dobro – ne doma, 
ne v gospodarstvu, ne v politiki, niti v Cerkvi – in da bo treba urediti 
mali in veliki svet na novo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strah je pogosto kamen, ki zapira grob 

ašega življe ja: z njim se zapremo, ko ni 

tako, kot i radi, ko s o razočara i, ko se 
bojimo res ič osti … Tudi tre ut e 
razmere so nas zaprle v ozke prostore 

bivanja, normalnost se kar oče i  oče 
vr iti … I  če izgu i o še upanje, se bodo 

aša sta ova ja i  hiše res spre e ile v 
zaprte grobove. Praznik velike oči je bil in 

tudi letos je oznanil, da je bil kamen res 

odvaljen od groba, a aše »hiše« ostajajo 

še kar zaprte; karantene, izolacije in 

o ejitev dela ter gi a ja še kar ostajajo.  
  

MIR VAM BODI! 
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Kristjani spet živimo neke vrste paradoks kot prva skupnost učencev, ki ga je 
mogoče premagati le tako, da odpremo vrata srca upanju. 
  

Med aši  seda ji  o čutje  i  doživlja je  uče ev takrat je kar nekaj podobnosti. 

Največja je v te , da as Jezus i i  nas e o pustil sa e, a pak vstopa v prostorja aših 
strahov, da i osvo odil aša življe ja težkih ka ov. Klju  zaklenjenim vratom Jezus ne 

od eha, razočara je uče ev ga e zadrži: vstopa kar skozi zaprta vrata, ki so podo a vrato  
ašega sr a, kadar so zaprta za upa je. Prvi Jezusov dar skupnosti je mir.  

 

Tudi i v seda jih situa ijah še kako potre uje o ir, da i ili sposo i pri ašati odpušča je 
v ra je e od ose, ki so se v teh d eh orda še olj ra ili, v druži ske in druž e e ko flikte, ki 
so nastali. Koliko nemira je po medijih, forumih, socialnih omrežjih … še pose ej potrebujemo 

dar miru tam, kjer ne vidi o več upa ja za prihod ost. Svoj jutri o o sposo i prav 
orga izirati šele, ko o o prejeli ir Vstalega. Lahko ga prejmemo tudi zdajle: le povabimo 

Vstalega, četudi še e ore o odpreti vrat, saj vstopa tudi skozi zaprta. 

 

Ujetim v strahove je težko verjeti, da Kristus lahko spre e i dogaja je. Težka doživlja ja 

preže ejo tolaž o i  odprejo prostor razočara ju, elo rezupu. Ko je a preizkuš ji zaupa je, 
ko as stvar ost razočara, ko se počuti o prevara e, je zelo težko upati. Ne zgodi se takoj. 

Zato Kristus nadaljuje svoje obiske a ajrazlič ejše ači e. 
 

Še e o podo ost lahko izlušči o iz eva geljskega 
odlomka. Izvemo a reč, da so bila vrata osem dni 

po Jezusove  o isku še kar zaprta. Izkuš ja sreča ja 
z Vstalim ni avtomatsko spremenila življe ja. Ne 

prvih uče ev e ašega. Koliko velikih oči s o že 
praz ovali!? Koliko o hajil s o že prejeli!? 
Povpreč a tradi io al a vera se prepozna v 

To aževi everi, ki rodi su ičavega človeka. A, 

glejte, To až se o aša povse  or al o. Kako bi 

mogel verjeti, kar so drugi pripovedovali, če je videl, 
da so klju  te u, da so srečali Vstalega, ostali za 
zaklenjenimi vrati? Nič se i spre e ilo. To až e 

ore verjeti, ker vidi še aprej skup ost, ki jo je strah 
in tiči za zaklenjenimi vrati.  

 

Si upamo potegniti vzporednico z nami? 

Ali način, kako kristjani živimo, pomaga drugim verovati  
v živo navzočnost Kristusa? 

Če as še aprej o vladuje strah, obupavanje, če a  e uspe ohra jati iru v sr u v težkih 
situacijah, kako naj potem mislimo, da bo svet veroval v Jezusovo vstajenje? 
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Da je danes res veliko » ever ih To ažev«, ki ne morejo verovati, je odgovorna tudi skupnost 

kristja ov, ker aše življe je e pričuje o te , kar oz a ja o. To až po e i »Dvojček« – 

»Dvoj i«. Je »Dvoj i«, je edoslede : malo v skupnosti, malo pa zunaj nje. V svoji drži i 
dosleden. Izraža nevero » e o  veroval«, nato pa čudovito izpove vero »Moj Gospod i  oj 
Bog!«. A To až je tudi »Dvojček« – aš. Zato smo mu tako podobni: v njem prepoznamo vso 

svojo nedoslednost, svojo nejasnost in svojo težavo verovati, kdaj pa tudi epričakova o 
izpoved vere. 

 

Skupaj s prvo skupnostjo smo poklicani dojeti, da trpljenje ni bilo 
nekoristno, ampak je del naše poti odrešenja. 

 

Je del izkazova ja liži e Božjega us ilje ja do vseh greš ikov. Jezus ne skriva svojih ran. Po 

njih ga prepoznajo, da je res On. Jezus je O ličje Očetovega us ilje ja prav zato, ker je šel za 

nas skozi oleči o i  s rt. Trpljenja z vstajenjem ni spravil v predal, i želel poza iti nanj, 

ampak pokazati, kaj je postal prav po poti trpljenja iz ljubezni. 

 

Tudi mi smo, kar danes s o, postali tudi po aših ra ah, ra je ostih. Velika oč as je z ova 
spomnila, da se tudi aše novo življe je rodi iz oleči e. Zato s o tudi v tre ut i oleči i 
gotovi, da i ekorist a, a pak a  o dala oč odvaliti ka e  strahu, ki teži aša raz ita 
življe ja. Če le sprej e o z vero Vstalega, ki prihaja tudi za nas skozi zaprta vrata in ne kljub 

epidemiji, ampak tudi v njej. 

 

Nedeljsko sreča je ob Božji besedi i  duhov e  obhajilu lahko skle ete ali adaljujete s 
pogovorom o tem, koliko uspe vsak ohra jati upa je v te  času tolikih izola ij, »zaprtih vrat«. 
I  orda še bolj o te , koliko vaše pričeva je z življe je  pomaga drugim verovati v Jezusovo 

vstajenje. Odgovarjajte si a preprosto vpraša je: V če  kot kristja  v tej situa iji živi  
drugače od tistih, ki ne verujejo v Kristusa? 

 


