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Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus Jn 20,19 31 

19 Pod noč tistega dne, prvega v 
tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se 
učenci zadrževali, iz strahu pred Judi 
zaklenjena, je prišel Jezus, stopil 
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 

20 In ko je to rekel, jim je pokazal roke 
in stran. Učenci so se razveselili, ko 
so videli Gospoda. 
21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir 
vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, 
tudi jaz vas pošiljam.« 22 In ko je to 
izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 
»Prejmite Svetega Duha! 23 Katerim 
grehe odpustite, so jim odpuščeni; 
katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 
24 Tomaža, enega izmed dvanajstérih, 
ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo 
med njimi, ko je prišel Jezus. 25Drugi 
učenci so mu torej pripovedovali:  
»Gospoda smo videli.« On pa jim je 
rekel:  »Če ne vidim na njegovih 

rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim 
roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 26 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!« 27 Potem je rekel Tomažu: 
»Polôži svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v 
mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28 Tomaž mu je odgovóril in 
rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 29 Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, 
veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« 30 Jezus je vpričo svojih 
učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; 31 ta 
pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s 
tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu. 
 



ŽIVETI IN VEROVATI NE MOREŠ SAM 
Verujoči človek je še posebej naravnan in navezan na skupnost. Vera ni 

zasebna zadeva, kot trdijo ideologi. Vera je globoko osebnostno dejanje, 
vendar ne osamljeno. Nihče namreč ne more živeti sam, pravi Katekizem 
katoliške Cerkve. 

Na tem ozadju bomo laže razumeli apostola Tomaža, ki ga srečujmo v 
evangeliju današnje nedelje. Vanj se je zažrl dvom in zato zahteva otipljive 
dokaze: »Ne bom veroval, če ne vidim, če se ne dotaknem …« Na veliko 
noč Tomaža ni bilo zraven, ko se je Jezus po vstajenju prikazal še vedno 
preplašenim apostolom. Ne vemo, kam se je izgubil in kje je pestoval 
svojo žalost in razočaranje. Morda se je že pripravljal, da se vrne na svoj 
dom. Najbolj usodno zanj je bilo, da se je oddaljil od skupnosti in s tem 
zamudil prvo in odločilno srečanje z Vstalim. Drugi apostoli niso bili nič 
trdnejši in pogumnejši, toda ostali so skupaj. 

Apostol Tomaž stoji na začetku zgodovine krščanstva kot tip kristjana, 
ki dvomi, ker je brez opore in osamljen. Jezus ga spet pritegne v občestvo. 
Ob njem spet najde vero, ki se mu je zamajala. Njegov zgled je povabilo 
vsem, ki iščejo Boga, in onim, ki so ga morda izgubili. Našli ga bodo v 
občestvu, v skupnosti, ki jo oživljata molitev in obhajanje evharistije. 

Pogumnega, gotovega in trdnega zaupanja v Boga nam vsem želim, da 
bi mogli mi vsi »stati inu obstati« (Primož Trubar, Katekizem) v nadlogah 
in preizkušnjah.                    po Ozare – TV Slovenija 1997 

 
»MIR VAM BODI.« 

Kaj je na zemlji, na svetu najdragocenejše? Dragocenejši od vsega 
imetja in denarja je ljubi mir, ki ga svet nima in ne more dati, ki nam ga je 
Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih nebes. Zato so angeli ob njegovem 
rojstvu peli: »Slava Bogu na višavi in mir ljudem na zemlji.« 

Kaj je najljubše na svetu? Meni je na svetu gotovo najljubši ljubi mir, če 
lahko z vsemi mirno in v miru živim. Zato je bil tudi Jezusov prvi pozdrav 
po njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!« 

Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč ločili s tega sveta? Najboljše ob 
smrtni uri je tisti sladki dušni mir, ki nam ga je Jezus zapustil kot dediščino, 
ko je rekel: »Svoj mir vam zapuščam, svoj mir vam dam. Naj se vaša srca 
ne vznemirjajo in ne bojte se.« Drage ovčice, danes vam želim: »Mir z 
vami!« To je najdragocenejše, najljubše in najboljše na celem svetu kot 
dragoceno velikonočno jajce. Toda ta dušni mir, kako malo je upoštevan, 
kako zlahka ukraden. 

Vsekakor pa Jezusov mir prinaša duši pravi blagor. Če je v nekem 
človeku strast ponosa, skoposti, nečistovanja, sovraštva, vladanja, tam ne 
more uspevati krepost. Kjer vladajo v hiši nesloga, prepir in kreganje, tam 



se mnogo preklinja in malo moli. Kjer se v vasi, v župnijskem občestvu 
tožijo in vodijo procesi, tam Božja milost redko najde domovanje. Ljudje, 
ki so podivjani, polni hudobije in zlobe, niso Božji otroci, le nizkotna zalega 
pekla. 

Trudimo se za mir. Sladki mir, ki nam ga je Jezus prinesel iz nebes in 
tudi zapustil z besedami: »Mir vam dam, mir vam zapustim.« To je po 
svojem vstajenju želel svojim učencem, ko jih je pozdravil: »Pax vobis!« 
Svojim apostolom je ukazal, naj ta mir povsod oznanjajo, ko je rekel: 
»Kjerkoli boste prišli v hišo, recite: Mir tej hiši!« Mir tej deželi, mir moji 
škofiji, mir tej župniji, mir vsaki hiši, vsakemu pobožnemu, dobremu srcu. 
In če ste sinovi miru, bo Jezusov mir ostal pri vas.                     
Anton Martin Slomšek 

 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Ko je papež Janez Pavel II. 30. aprila leta 2000 na drugo nedeljo po 
veliki noči, razglasil poljsko redovnico Favstino Kowalsko, posebno 
glasnico božjega usmiljenja, za svetnico, je dejal, da se bo druga 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 
druge velikonočne nedelje, ki zelo nazorno govori o Božjem usmiljenju, 
povod pa mu je bilo Jezusovo posebno 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.« Kristusovo trpljenje, smrt in 
vstajenje so vrhunsko razodetje usmiljene Božje ljubezni. 
 
SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM 
Od ponedeljka 12. aprila so zopet dovoljene svete maše z ljudstvom in 
obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon in pogrebi s svetimi 
mašami. Upoštevajmo priporočila in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti 
maši v cerkvi nosimo maske, razkužujmo roke in držimo medosebno 
razdaljo. 
 
 



VEROUK 
Verouk je še vedno na daljavo. Spodbujam in vabim starše in veroučence, 
da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih najdete na spletni 
strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), nekaterim pa je 
poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.  
 
VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA 
V petek ob 18. uri bodo veroučenci 8. razreda povabljeni na veroučno 
srečanje preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz 
Drviš in Palence. 
 

2. VELIKONOČNA- BELA NEDELJA 

Ponedeljek 
12.4.2021 

sv. Zenon 
Veronski, škof 

  
 

Torek 
13.4.2021 

sv. Martin I. 
papež 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Mihaela in Ivanko Kropec   
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
14.4.2021 

sv. Lidvina 
devica 

  

Četrtek 
15.4.2021 

sv. Paternij 
škof 

  

Petek 
16.4.2021 

sv. Bernardka 
Lurška, devica 

  

Sobota 
17.4.2021 

sv. Simon 
Barsabejski 

škof 

7.00 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija Mahajnca 
 

Nedelja 
18.4.2021 

3. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
sv. Evzebij 

škof 

9.00 
 
 

10.30 

za † Leopoldino Gajser 
za † Jožefa in Rozalijo 
Gaberšek 
za † Antonijo Čakš  
za † Frančiško Šereg 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


