
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

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!«  
Potem je rekel Tomažu:  
»Polôži svoj prst sèm  
in poglej moje roke!  
Daj svojo roko in jo polôži  
v mojo stran in ne bodi neveren,  
ampak veren.«  
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 20,24-29) 

 

K trdi veri v vstalega Kristusa nas 
danes spodbuja apostol Tomaž, 

»neverni«, ki je najprej dvomil in ni 
sprejel pričevanja drugih apostolov, 

potem pa, ko je vstalega  
Jezusa sam videl  

in se ga lahko dotaknil,  
odločno izpovedal:  

 »Moj Gospod in moj Bog« 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Današnji evangeljski odlomek govori 
o Jezusovem srečanju z apostolom 
Tomažem teden dni po vstajenju. 
Tomaž je človek, ki se ne zadovolji in 
noče verjeti pričevanju drugih. „Če 
ne vidim in se ne dotaknem njegovih 
ran – je dejal – ne bom verjel“ (prim. 
Jn 20,25). Osem dni pozneje – prav 
kakor danes – se Jezus vnovič vrne 
med svoje in se takoj obrne k Tomažu 
ter ga povabi, naj se dotakne ran na 
rokah in na njegovi strani. Jezus gre 
naproti njegovi neveri, da bi preko 
znamenj trpljenja mogel priti do pol-
nosti velikonočne vere, to je vere v 
Jezusovo vstajenje. 
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Tomaž je človek, ki se ne zadovolji 
takoj in zato raziskuje, osebno pre-
verja in želi priti do osebne izkušnje, 
je dejal papež Frančišek in nadaljeval: 
„Ob odrešilnem stiku z ranami Vsta-
lega Tomaž pokaže dejansko svoje 
rane, svojo razcepljenost, svoje po-
nižanje. V znamenju, ki so ga pustili 
žeblji pa najde odločilni dokaz, da 
je ljubljen, pričakovan, razumljen. 
Nahaja se pred Odrešenikom, polnim 
miline, usmiljenja in nežnosti. Prav 
takšnega Gospoda je iskal v skriti 
globini svojega bitja, saj mu je bilo 
že vedno znano, da je tak. 
 

Ko Tomaž doživi osebni stik z Jezuso-
vo ljubečo in usmiljeno potrpežlji-
vostjo, dojame globoki pomen vsta-
jenja. Notranje preobražen izpove 
svojo polno in celovito vero vanj, 
ko vzklikne: „Moj Gospod in moj 
Bog!“ Tomaž se je tako rekoč do-
taknil velikonočne skrivnosti, ki v 
polnosti razodeva Božjo odrešilno 
ljubezen, bogato z usmiljenjem. Tako 
kot Tomaž smo v drugi velikonočni 
nedelji tudi mi vsi povabljeni v ranah 
Vstalega zreti Božje usmiljenje, ki je 
večje od vsake človeške zamejenosti 
in blesti nad temino zla in greha. 
 

Po: papež Frančišek (12.4.2015) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ostani pri nas, Gospod Jezus,  
ker se večeri.  
Spremljaj nas na poti,  
daj, da bo naše srce gorelo,  
in prebujaj naše upanje.  
Daj, da te bomo skupaj z našimi 
brati in sestrami spoznali v Svetem 
pismu in pri lomljenju kruha.  

 

 

 

 POT VSTAJENJA  

 

 

Tedaj jim je Jezus 
spet rekel: »Mir vam 

bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi 
jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, 
je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite 
Svetega Duha!« Jn 20,21–22 
 

Bog ni kakšen samotar, temveč 
skupnost ljubezni. Svetopisemsko 
sporočilo je razodetje najgloblje 
resnice o svetu in o človeku. 
 

Na svetu ni nič samozadostno, nič ne 
more obstajati samo. Zemlja privablja 
vodo, voda privablja zrak, zrak 
privablja svetlobo, dan privablja 
noč, mraz privablja toploto, cvetje 
privablja žuželke, lev privablja gazelo. 
Vse je odnos, težnja k ubranosti. Če 
se ravnovesje poruši, ni več ekološkega 
skladja in začne se propadanje. 
 

Svet namreč nosi v sebi odtis svojega 
Stvarnika: Očeta, Sina, Svetega Duha. 
 

V človeku, najbolj vzvišeni podobi Boga, 
so sledi te »skupnosti ljubezni« zelo 
globoke in neizbrisne. Človek ne more 
živeti sam. Samota vzbuja grozo 
otroku, skrbi mladega človeka, je 
poraz za odraslega, spravlja v obup 
ostarelega.  
 

Nihče in nobena stvar ne more 
izničiti težnje k drugemu, ker nihče 
in nobena stvar ne more izbrisati 
Božje podobe. 
 

En sam nasmeh in samo nežen dotik 
povesta o Bogu več kakor tisoč 
besed. 

 

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 



 

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov) 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kot molitev duhovnega obhajila 
lahko služi tudi tale, ki jo je 
napisala uršulinka s. Elizabeta 
Kremžar: 
 
STOPI, SVETI ANGEL, VARUH, v 
cerkvi ti na prostor moj, bodi tam 
pri sveti maši, v duhu združen bom 
s teboj. K darovanju tu položi mojo 
dušo na oltar. Moje križe, moje delo 
Večnemu ponudi v dar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri povzdigovanju moli v sveti 
hostiji Boga, prosi, da me skrije v 
rano svojega Srca. Dušam vernim, 
mojim dragim nesi sveto Rešnjo 
Kri, grešnike, umirajoče z njo 
pokropi, grehe izmij. Ko bo mašnik 
se obhajal, tudi meni, angel moj, 
sveto hostijo prinesi, moli Jezusa z 
menoj. Prosi, naj ves svet deležen 
dragih mašnih bo darov, meni pa na 
dom prinesi svete maše blagoslov. 
 

 

19. 4.. NEDELJA  *  2. VELIKONOČNA * BELA * BOŽ. USMILJENJA 
 

 

 

 

POLZELA                        9.00 
POLZELA      10.00 

 

… za žive in rajne farane   
…  za + Danija, Rozalijo (obl.) in Rudija VIDMAJER 
 

 

20. 4..  PONEDELJEK  * Teotim (Teo), misijonar, šk. * Neža Montepulčanska 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Antona in Marijo STRAŽAR  
            ter Tomaža KREGARJA 
 

21. 4.. TOREK  * Anzelm, škof, cerkveni učitelj * Konrad iz Parzhama, red.       
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 
 

… za zdravje  
 

 

22. 4.. SREDA  * Hugo, škof v Grenoblu * Leonid, mučenec * Agapet I. 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Franca in Mirka (obl.) ter Matildo VAŠL 
 

23. 4.. ČETRTEK  * Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane * Vojteh, šk., m.   
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Marijo VASLE 
 

 

24. 4.. PETEK  * Fidelis iz Sigmaringena, duhov., muč. * Vilfrid Yorški, šk. 
 

 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Anico, Antona in Pavlo BAŠIČ 
           ter Kristino NOVAK 
 

 

25. 4.. SOBOTA  * Marko, evangelist * Erminij, opat, škof * Anij, škof 
 

 
 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Franca ŠTAHLA 
… za + Janeza MAROLTA 
 

 

26. 4.. NEDELJA  *  3. VELIKONOČNA * Marija, Mati dobrega sveta 
 

 

 

 

POLZELA                        9.00 
POLZELA      10.00 

 

… za žive in rajne farane   
… za + Martina SKOKA 

   

 
 

     



 
 
 
 

 

  DUHOVNO OBHAJILO V ČASU  
 KORONAVIRUSA  
 

 

Vabimo, da kot družina (ali 
osebno) v času, ko je v cerkvi sveta 
maša in je ne morete obiskati, 
molite naslednjo molitev 
z DUHOVNIM OBHAJILOM: 
 

1) Pokrižajte se in molite 
veroizpoved: 
 

Verujem v Boga Očeta 
vsemogočnega, stvarnika nebes in 
zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina 

njegovega edinega, Gospoda našega; 
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen 
iz Marije Device; trpel pod Poncijem 
Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob 
položen; šel pred pekel, tretji dan od 

mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na 
desnici Boga Očeta vsemogočnega; 

od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. 
Verujem v Svetega Duha; 

sveto katoliško Cerkev, občestvo 
svetnikov; odpuščanje grehov; 

telesno vstajenje 
in večno življenje. Amen. 

 

2) Preberite evangelij tistega dneva 
(https://hozana.si) in v tišini 
premislite vsebino (ter si podelite 
navdihe, če vas je več).  
 

3) Molite naslednjo molitev:  
 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin 
Jezus Kristus nam je s križem pokazal 

vrednost trpljenja. Pomagaj našim 
bratom in sestram, ki že nosijo križ 

bolezni in so preizkušani. Nakloni jim 
izboljšanje zdravja, njihovim svojcem 

pa poguma in zaupanja. Vsem 

zdravstvenim delavcem nakloni moči 
in zdravja, da bodo vztrajali v 

ljubezni do bolnikov; raziskovalcem 
pa, da bodo čim prej odkrili uspešno 

zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj 
blagoslov, da bomo rešeni bolezni in 

se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 
zahvaljevati. Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov, 
prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, 
prosi za nas.  

Vsi božji svetniki in svetnice, 
prosite za nas. 

 

4) Dodajte še druge prošnje za 
različne potrebe po svoji presoji. 
 

5) Opravite duhovno obhajilo, tako 
da zmolite Oče naš, Zdrava Marija, 
Slava Očetu in dodate: 

 

Jezus, verjamem, da si navzoč v 
Najsvetejšem zakramentu. 

Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen 
do mene, ki si mi jo izkazal s svojo 

smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj 
kakor vse drugo, predvsem pa Te 

želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne 
morem prejeti zakramentalno, Te 
prosim, da prideš k meni duhovno: 
prosim Te, da vstopiš in prebivaš v 

mojem srcu. 
 

(kratek premor, da se povežem z Jezusom …) 
 

Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, 
hvala za Tvoj objem, hvala za to 

mistično združitev. Ne dovoli, da bi se 
ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da 

ostanem v Tebi. 
 

6) Molitev končajte z znamenjem 
križa. 


