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Spoštovani gospod škof! 
 
Z velikim veseljem Vas danes pozdravljamo v naši fari Bilčovs, da bi praznovali prvo omembo 
cerkve sv. Jakoba in se spomnili na začetke leta 1370.  
Spoštovani gospod škof, še ni dolgo od tega, odkar Vas je papež Frančišek izbral za 
nadpasFrja naše škofije. Povsod, pa tudi pri nas v Bilčovsu je zavladalo nepopisno veselje nad 
Vašim posvečenjem. Mnogokrat ste že maševali v naši fari, zastopali župnika in se trudili, da 
bi nas farane spodbujali k dobrem.  
V hvaležnosF se oziramo na dolgo dobo, v kateri so si naši predniki z veliko prizadevali za 
dobrobit fare. Ob tem mislimo tudi na rajnega župnika Kassla, ki nam je zapusFl bogato 
dediščino, iz katere črpamo in se razvijamo naprej. Hvaležni smo, da smo s pomočjo škofije 
mogli zgradiF nov farni dom, ki nudi odlične pogoje za mnogovrstno farno delo in je mnogim 
pastoralnim skupinam in faranom v veliko pomoč.  
Zdajšnjo krizo občuFmo tudi kot izziv, da iščemo nova pota duhovnosF, doživimo lepe 
izkušnje s hišno cerkvijo in pri tem močneje začuFmo čudežno moč molitve. Še bolj smo 
spoznali kako važna je solidarnost in pomoč sočloveku. Zelo smo se trudili za starejše farane, 
stopili z njimi v sFk po telefonu, jih razveselili s kruhom in jim tako skušali biF v srcu blizu.  
Zaznali smo, da v tem času nismo bili sami, da smo imeli ob sebi svoje cerkvene liste Nedeljo 
in Sonntag, ki so nam posredovali dragocene predloge in molitve.  
Izrednega pomena pa se je izkazala tudi ponudba mnogih far in duhovnikov glede sv.maš 
preko spleta. V tem sklopu osebna zahvala Vam spoštovani gospod škof za duhovno ponudbo 
iz škofove kapele in vse Vaše dragocene nagovore, ki so nam bili v veliko spodbudo.   
Danes praznujemo obstoj naše cerkve, ki je žarišče, kjer časFmo Boga, se srečavamo in 
krepimo naš odnos do Boga.   
Zavedamo se, da bo ta stavba CERKEV samo v toliko lepa in živa, dokler jo 
bomo napolnili z življenjem, kamor bodo radi prihajali otroci, mladina in vsi 
farani v čast BOGU.   
Želim si, da bo postalo v naši fari tudi navzven vidno, kako lepo je biF kristjan in nosiF Boga v 
srcu.  Dragi škof, hvala, da ste danes prišli k nam, da bi z nami praznovali, obenem pa nas 
spodbujali za življenje iz božje besede.  
Želimo Vam na Vaši poF oznanjevanja obilo moči in veselja v Vaši nadvse odgovorni službi.   


