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Maše v prihodnjem tednu
2. VELIKONOČNA NEDELJA, 11.4.
            živi in + farani
         + iz družine BRLOGAR in Ivan GOLUB
          + Silva HROVAT, obl.
              + Franc, obl., Ivanka, Stanislav in Leopold KRAJNC

PONEDELJEK, 12.4., sv. JulijI., papež
7.30: + Božo, Ivan, Štefanija BALOH
          + Franc SAJTL
          + Frančiška ZALOKAR

TOREK, 13.4., sv. Martin I., papež, mučenec
19.00: + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
             + Martin ŠKORJA
             + Branko ROMIH

SREDA, 14.4., sv. Lambert škof
7.30: + dva Karla, Rozalija, Meta BEZGOVŠEK 
         + Avgust KOLŠEK in sorodniki
          za zdravje v hiši in na vasi

ČETRTEK, 15.4., sv. Paternij, škof
19.00: Materi Božji v zahvalo za 80 let življenja
           + Frančiška PRIVŠEK in mož Leopold,
            Marija in Stanko MAČKOVŠEK

PETEK, 16.4., sv. Bernardka Lurška, devica
7.30: +KRAJNČEVI in ŠPEGLOVI
         + Alojzij SLAPŠAK
19.00: + Mihael JAKOPIČ, 30. dan
SOBOTA, 17.4., sv. Robert, opat  
 19.00: + Rudolf, Katarina ZEMLJAK in Janez
           PUŠNIK
             + Peter KLINAR, 30. dan
              + Jožef, 1. obl. in Kristina HRASTNIK

3.VELIKONOČNA NEDELJA, 18.4.  
7.00: živi in + farani
9.00: + Konrad ZEMLJIČ in vsi iz družine FRIDL
10.30: + Vinko, 5. obl., in sin Jože ŽELEZNIK

V ponedeljek se odpirajo cerkve za bogoslužje z verniki

Vlada je na seji, 9. aprila 2021, sprejela nov Odlok 
o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja ver-
ske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem je 
določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. Tako 
bo, po vladnih napovedih, od ponedeljka, 12. aprila 
2021, veljalo, da se bodo lahko svete maše izvajale v 
skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega 
gospodinjstva. V kolikor je površina verskega ob-
jekta manjša od 30 m2 je kljub temu lahko pri sveti 
maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva 
(družina). Škofje so se na seji Stalnega sveta SŠK, 
ki je bila, 9. aprila 2021, zavzeli za versko svobodo 
ter pravico vernikov do bogoslužja. V dveh pismih, 
ki jih je predsednik SŠK nadškof msgr. Stanislav 
Zore poslal predsedniku vlade, so se škofje zavzeli za 
odpravo omejitev na področju obhajanja bogoslužij 
tako, da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami 
na drugih področjih javnega življenja. Prav tako so 
škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za duhovno ko-
rist vernikov vlada odpravi nesorazmerne omejitve na 
področju površine, ki je predpisana za vsakega verni-
ka v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na pros-
tem. Obenem škofje pozivajo duhovnike, redovnice, 
redovnike in vernike, da upoštevajo vse vladne ukrepe 
in priporočila NIJZ-ja za zaščito zdravja in omejitev 
epidemije.
Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in 
dovolila versko izobraževalno dejavnost, velja, da 
je izvajanje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti 
»v živo« prepovedano. Razlog za prepoved izvajanja 
verouka je v tem, da pri verouku prihaja do mešanja 
otrok iz različnih razredov oz. šol, kar lahko dodatno 
vpliva na širjenje epidemije. Vlada bo Odlok o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode 
v Republiki Sloveniji preverila naslednji teden in ga 
glede na epidemiološke razmere dopolnila. 
https://katoliska-cerkev.si/v-ponedeljek-se-odpirajo-cerkve-za-bogosluzje-z-verni-
ki

»Položi svoj prst sem in poglej 
moje roke! Daj svojo roko in jo 
položi v mojo stran in ne bodi 
neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)



Bela nedelja

Ime bela nedelja (lat. Dominica in albis) izvira iz staro-
krščanskih časov, ko so novokrščenci, ki so prejeli za-
krament sv. krsta med velikonočno vigilijo, ves teden 
po veliki noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. 
Uporaba belih oblačil, ki so znamenje čistosti, je izpri-
čana 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 ma-
vrice, polnost nerazlmoljene svetlobe, izraža začetek in 
konec, polnost in praznino.

Nedelja Božjega usmiljenja

Sveti 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 razo-
detje 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, pri-
dem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljen-
je, se sam obsodi.«
Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. 
velikonočne nedelje kaže na simbol zveze med za-

kramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo 
odrešenja in Božjim usmiljenjem. S prejemom zakra-
menta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni 
vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave med Bogom 
in človekom. (https://katoliska-cerkev.si/bela-nedelja-nedelja-bozje-
ga-usmiljenja)

Velikonočni ponedeljek 2021

V letih, ko ni bilo epidemije, je bil to dan za pot v 
»Emavs«, čas za obiske, čas za spomine na vse, ki nas 
združuje beseda botrstvo. Mnoga druženja so zaradi 
ukrepov onemogočena. So pa še druge oblike komu-
nikacije, ki nam lahko vsaj delno nadomestijo  tako 
močne človeške elemente. Več je tudi priložnosti, da v 
spomin pokličemo tiste trenutke, ki se jih spomnimo, pa 
tudi da se med seboj slišimo preko drugih možnosti ali 
celo sedemo k pisanju pisma. 
Gotovo, od vsega, kar nas na prejemanje zakramentov 
spominja, ni kaka učna snov, ko smo se nanje pripravl-
jali v veroučnih urah,... da so to zunanja vidna znamenja 
notranjih skritih milosti. Nekoč so nam skušali razložiti, 
da teh sedem zakramentov razporejamo v skupine:prvi 
trije so zakramenti uvajanja; druga dva sta zakramenta 
ozdravljanja in tretja dva sta zakramenta služenja. 
Zakramenti uvajanja so krst, birma in evharistija; 
spoved in bolniško maziljenje sta zakramenta ozdravljanja; 
in duhovništvo ter poroka sta zakramenta služenja… 
Ne, ne bom utrujal, s tem se ukvarjamo posamezniki, 
ki skušamo razlagati in po svojih skromnih močeh tudi 
živeti. A vendarle je v tem času priložnost, da ozaves-
timo milosti, ki nam jih zakrementi prinašajo in v tako 
spremenjenih razmerah tudi poglobimo odnos med se-
boj, tudi z molitvijo drug za drugega.                    (RM)

Molim, torej sem

Živimo poseben čas. Marsikdo se srečuje s težavami, 
osamljenostjo, skrbmi, boleznijo. Svet se je ustavil, 
način življenja se je spremenil, a On, Njegova ljubezen 
in usmiljenje ostajajo isti. 

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz 
vam bom dal počitek« (Mt 11,28), pravi Jezus. Vabi nas, 
da si odpočijemo, izročimo skrbi in zaupamo najglo-
blja občutja. Čaka nas. Zelo se nas veseli. 
Zakaj ne pridem? Mi čas tega res ne dopušča? Ne 
verjamem, da mi On lahko pomaga, da je On večji 
od mojih težav in skrbi in zmore vse obrniti v dobro? 
Sem izgubil zaupanje? Sem tolikokrat občutil nevred-
nost, da ne morem verjeti, da sem v Njegovih očeh res 
drag, res ljubljen in nadvse dragocen?
Zakaj svojo notranjost, svoja najgloblja doživljanja 
skrivam pred Njim? Zakaj odkrivam le delčke, za 
katere menim, da jih je spodobno odkriti, in se bojim 
povedati, kdo sem? 
Kako stkati domačnost in odprtost z Gospodom? 
Vsak lep odnos zahteva čas, iskrenost, zaupanje. Z 
iskanjem Njegove bližine, s prebiranjem božje be-
sede, ki je živa in namenjena, da mi predstavi Boga, 
ki mi želi biti blizu, se počasi topi led v meni. Ko ji 
dovolim, Božja ljubezen prerašča tesnobo in nemir ter 
ožarja mojo pristno notranjost. 
Spominjam se Delavnic molitve in življenja, ki so 
pred leti potekale v naši župniji. Učili so nas moliti, 
da bi se naučili živeti.  Spodbujali so nas, da si vsak 
dan vzamemo pol ure, tako imenovane svete pol ure, 
namenjene zahvaljevanju, slavljenju, prebiranju božje 
besede, pogovoru z Njim. Če si vzamem čas za pris-
ten stik z Njim, je dan drugačen, izgubi težo, več je 
miru, manj je hitenja.  
Čas za molitev je odločitev. Gotovo ste že doživeli, 
da se je ravno takrat, ko ste želeli moliti, pojavilo ne-
kaj, kar je izgledalo nujnejše in neodložljivo. Ne da-
jmo se preslepiti in vztrajno iščimo stik z Gospodom.  
Apostol Pavel pravi: »Gospod je blizu. Nič ne skrbite, 
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu 
z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem« (Flp 4,6).
K zahvaljevanju vabi tudi odpev psalma današnje ne-
delje: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober«(Ps118).
                                                                                  (JK)


