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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.  
 

 


