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Nova evangelizacija – tako znan in hkrati tako nezani-
miv izraz. Pa vendar se za njim skriva bogastvo novega 
življenja, ki ga prinaša Kristusovo veselo oznanilo. 
Današnji kristjani smo na nek način cepljeni s krščan-
sko »religijo« in smo tako postali imuni na neskončno 
vrednost in dobrine, ki jih lahko prejmemo v naši veri. 
Čeprav nam je Jezus dal naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode 
za moje učence: krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in 
učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal!« (Mt 28,19-20), 
smo se nekako navadili na vzdrževanje obstoječega stanja. Pozabili 
smo, da je Cerkev reševalna ladja ali rešilni čoln, ki je na misiji, da 
reši čim več ljudi. Namesto tega skrbimo, da nam je na tem čolnu čim 
bolj udobno in da smo deležni prijetnih doživetij …  Zunaj pa divja 
nevihta, ljudje plavajo v ledeni vodi, veliko jih utone. 

Ampak »Duh veje, kjer hoče« (Jn 3,8) in Gospod nam pri 
tej reševalni misiji ponuja pomoč. Eden od lepih prime-
rov, da je nova evangelizacija mogoča, so naši prijatelji iz 
Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec. Z njimi se ravno 
v teh tednih družimo ob skupnem branju knjige Božja 
prenova, avtorja Jamesa Mallona, ki so ga Slovenjgradča-
ni že obiskali. Prispodoba o rešilnem čolnu je vzeta prav 
iz omenjene knjige.

»James Mallon je kanadski duhovnik in izredno cenjen 
svetovalec pri prenavljanju župnijskih struktur in uresni-
čevanju vizije nove evangelizacije. V knjigi Božja prenova 
z bralci deli številne razmisleke in možnosti za poživitev 
župnijskih skupnosti. S primeri iz lastnega pastoralnega 
delovanja nas izziva, da v današnjih okoliščinah premisli-
mo o dosedanjih modelih župnijskih občestev, ki bi morali 
prerasti v boljše razumevanje identitete Cerkve. „V svojem 

bistvu smo misijonska Cerkev,“ pravi, zato opominja, da morajo župnij-
ska občestva postati zbor Jezusovih učencev, ki pogumno oznanja in deli 
radostno sporočilo evangelija z vso okolico.« (založba Družina)  D.Š.

Poslušajte 
vendar, vsa 
ljudstva, in 
glejte mojo 

bolečino! 
Moje mladen-
ke in moji mla-
deniči so odšli 

v ujetništvo. 
(Žal 1,18)



3.VELIKONOČNA 
NEDELJA
18. april

7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                          župljane
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI.
10h (STOPIČE) 
PRIDETE NAROČNIKI MAŠ.

PONEDELJEK
19. april
Leon IX

19h (STOPIČE) 

TOREK
20. april
Teotim

8h (STOPIČE) za zdravje na duši in 
                          na telesu

SREDA
21. april
Anzelem

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
22. april
Hugo

19h (STOPIČE) 

PETEK
23. april
Jurij

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
24. april
Fidelis

19h (STOPIČE) 

4.VELIKONOČNA 
NEDELJA
25. april

7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                          župljane
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI.
10h (STOPIČE) po namenu
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI.

PONEDELJEK
26. april
Marija, Mati 
dobrega sveta

19h (STOPIČE) za zdravje
                           

TOREK
27. april
Cita

19h (STOPIČE) 

SREDA
28. april
Peter Chanel

8h (STOPIČE) 

ČETRTEK
29. april
Katarina Sienska

19h (STOPIČE) v zahvalo za življenje 
                            Tineta in Mihelce 
                            Tomšič

PETEK
30. april
Pij V.

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
1. maj
Jožef Delavec

19h (STOPIČE) 

5.VELIKONOČNA 
NEDELJA

2. maj

7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                          župljane
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI.
10h (DOLŽ? // STOPIČE?) 
POSLUŠAJTE USTNA OZNANILA.

Jožef Delavec
V Katoliški cerkvi 1. maja obhajamo god 
sv. Jožefa delavca, moža Device Marije 
in Jezusovega krušnega očeta.
Sv. Jožef je bil po svetopisemskem 
izročilu mizar, zato velja za zgled 
človeka, ki si je z delom služil kruh, 
vzdrževal družino ter skrbel za vzgo-
jo in rast Jezusa Kristusa.
Stara zaveza predstavlja Boga kot delavca, 
ki oblikuje, postavlja in ureja svet (prim. npr. 
1 Mz 1,1–2,4). Jezus si je pred začetkom jav-
nega delovanja služil kruh z delom, verjetno 
kot obrtnik mizar, s čimer je človekovemu delu 
dal poseben pomen. Delo ni le ena izmed člo-
vekovih dejavnosti, ampak je povezano tudi z 

družbenimi in političnimi vprašanji. Delo 
mora biti cenjeno in spoštovano, ker 

človeku omogoča dostojanstven način 
življenja in zagotavlja materialne po-
goje za preživetje.
Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce 
kot delodajalce. Slednji so zavezani k 
zagotavljanju poštene plače, ki omo-
goča dostojno življenje. Višina plače 
mora ustrezati življenjskim potrebam 

in razmeram, v katerih delavci živijo. Vsi subjek-
ti civilne družbe si morajo prizadevati za urejeno 
razmerje med delom in kapitalom ter z dialogom 
urejati delavska vprašanja, neomejeno kon-
kurenco ekonomske moči in varovanje osebne 
lastnine, ki je namenjena družbeni funkciji.

S spletne strani Katoliška cerkev

PRENOS SV. MAŠ Tadej
Stopiče

NAROČITE SE

V ČASU COVID 19 MED TEDNOM in  
OB NEDELJAH OB 10h)


