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Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Še vedno so izredne razmere zaradi epidemije korona virusa. Težko je, ker se ne moremo osebno srečevati. Z neka-

terimi župljani smo se slišali po telefonu, oznanila lahko vidite na internetni strani naše župnije, kjer je povezava tudi 
na župnijo Trstenik, preko katere potekajo tudi določene oddaje v živo. Takoj ko bodo odstranjene izredne razmere, bo 
seja ŽPS, kjer se bomo dogovorili o vnovični vzpostavitvi pastoralnega dela v župniji in takoj bo tudi sklican sestanek 
s starši prvoobhajancev. Sedaj živimo v razmerah kot je to bilo na začetku krščanstva: versko življenje poteka v krogu 
družine, z vesoljno Cerkvijo smo povezani preko medijev in župniki poskušamo izkoristiti sodobno medmrežje za 
pastoralno delo. Tako sem tudi sam vsak dan na facebooku s krajšimi mislimi, ob nedeljah pa z daljšimi razmišljanji.

Danes je bela nedelja, ali prva nedelja po veliki noči. V krščanstvu je znana tudi pod imenom nedelja Božjega 
usmiljenja, kar je uvedel papež sv. Janez Pavel II.. Ime »bela« izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščenci ves 
teden po veliki noči prihajali v cerkev v belih oblačilih. Bela oblačila, znamenje čistosti, so izpričana od 4. stoletja, 
poseben pomen so dobila v 17. stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči uvedli skupinsko prvo obhajilo. Na 
Štajerskem in Dolenjskem je bila še na začetku 20. stoletja navada, da so na ta dan vabili botre na kosilo. Za belo 
nedeljo se prihrani nekaj jedi iz velikonočnega žegna, tudi drugače je jedilnik podoben velikonočnemu.

V četrtek 23. aprila goduje sv. Jurij, zavetnik našega glavnega mesta Ljubljane. Sv. Jurij je bil vojak, vitez iz Kapa-
dokije, današnje Turčije. Krščanska legenda o njem temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi v deželo. Med 
pokristjanjenimi Slovani naj bi nadomestil pomladansko božanstvo, najbrž Jarila. Ob Jurjevem naj bi bila narava že 
zelena, zato se glavni junak obrednih obhodov na ta dan imenuje Zeleni Jurij: eden od fantov je od nog do glave ovit 
v zelenje. Jurjevanje, ki je bilo nekoč razširjeno po vsej Sloveniji, se je ohranilo samo še v Beli Krajini. Jurjaši so med 
petjem posebnih kolednic in plesom obhodili vso vas, pri vsaki hiši so voščili srečo in dobili od gospodinje darove.

V petek, 1. maja je mednarodni praznik Jožefa Delavca. Praznik je povezan z okrožnico Rerum novarum, prvo 
okrožnico o delavskem vprašanju, ki jo je napisal papež Leon XIII. Praznik sv. Jožefa Delavca ni praznik, ki slavi 
delo, temveč delavca, človeka. Ko je papež sv. Pavel VI. leta 1969 obiskal sedež Mednarodne organizacije dela v 
Ženevi, je dejal: »Nikoli več delo nad delavcem! Nikoli več delo zoper delavca! Temveč vedno delo za delavca, delo 
v službi človeka, vsakega človeka in celotnega človeštva!«

Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Kristusova Cerkev vedno lahko zapade v skušnjavo usihanja 
gorečnosti, ker ne posluša več Gospodovega klica k tveganju v veri, k darovanju vsega brez ocenjevanja nevarnosti, 
in se vrača k iskanju lažnih posvetnih gotovosti. Prav mladi so tisti, ki ji lahko pomagajo, da ostane mlada, da ne 
zapade v korupcijo, da ne ostane negibna, da se ne preda napuhu, da ne postane sekta, da je bolj uboga in pričevanj-
ska, da je blizu zadnjim in zavrženim, da se bori za pravičnost, da ponižno dopusti vprašanja. Mladi lahko Cerkvi 
prispevajo lepoto mladosti, ko nas spodbujajo, da bi bili sposobni veseliti se tega, kar začenja kliti, podariti se brez 
zadržkov, prenavljati se in se vedno znova odpravljati novim osvajanjem naproti. (37)

OBVESTILA
 y NEDELJA, 19. APRIL: Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja. Maša po televiziji.
 y NEDELJA, 26. APRIL: 3. velikonočna nedelja. Maša po televiziji.
 y NEDELJA, 3. MAJ: 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega pastirja. Maša po televiziji.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 19. APRILA DO 3. MAJA 2020
NEDELJA, 19. april
BELA NEDELJA
Leon

ZA + ANO OBLAK (obl.)

PONEDELJEK, 20. april
Anastazij
TOREK, 21. april
Konrad
SREDA, 22. april
Hugo
ČETRTEK, 23. april
Jurij

ZA + JANKA BIDOVCA

PETEK, 24. april
Vilfrid

ZA + MARIJO ZAPLOTNIK (obl.) IN VSE ++ KLEMENČEVE

SOBOTA, 25. april
Marko

ZA + DRAGA MOČNIKA (obl.) IN STARŠE DEBELJAK

NEDELJA, 26. april
3. velikonočna nedelja
Julij

ZA + OČETA IVANA, MAMO ANGELCO IN SINA IVANA AJDOVEC

PONEDELJEK, 27. april
Cita
TOREK, 28. april
Ludvik
SREDA, 29. april
Katarina Sienska
ČETRTEK, 30. april
Pavlina

ZA + JOŽETA SNEDICA, dar družine Mestek

PETEK, 1. MAJ
Jožef Delavec

ZA + PAVLO DOLENC

SOBOTA, 2. MAJ
Boris

ZA + ANGELO URBANC (obl.)

NEDELJA, 3. MAJ
4. velikonočna nedelja
Filip in Jakob

ZA + ANO IN JUSTINO MALI (obl.) IN VSE ++ MATIJEVČEVE


