
Cenjene faranke, dragi farani! 
 
V tem letu je vse drugače.  
Pandemija koronavirusa nas sili, da v zaščito 
svojih soljudi opustimo pridobljene navade.      
V velikonočnem času smo se vedno 
srečevali po družinah, se udeleževali  
praznovanj ob veliki noči in kot farno 
občestvo skupno obhajali največji 
krščanski praznik – Jezusovo smrt in 
vstajenje. Tudi letos bomo to storili, le v 
drugačni obliki, ob upoštevanju zunanjih 
okoliščin. A, nikakor ne bomo omejili vsebine.  
»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med 
njimi«   
ta Jezusova obljuba velja, tudi kadar smo zbrani v skupni molitvi, pa čeprav smo 
prostorsko ločeni.  
Kadar molimo doma v svojih družinah in praznujemo veliko noč, smo vendarle  
velika verska skupnost – »molitveni oblak« naj se v prihodnjih dneh dviga iz naših župnij.  
Kot vaš župnik vas vabim, da se skupaj z menoj na cvetno nedeljo od doma spomnite  
Jezusovega prihoda v Jeruzalem.  
V imenu vsega farnega občestva bom v farni cerkvi v Bilčovsu, ki je za javnost 
nedostopna, ob 10.00 daroval sv. mašo in vas prosim, da se prek radijske ali 
televizijske sv. maše pridružite doma in pripravljeno velikonočno cvetje sami 
blagoslovite.  
Tudi, če se ne moremo zbrati v cerkvenem prostoru, ostajamo kot farna skupnost,  
tako na cvetno nedeljo kot tudi v prihodnjih dneh, med seboj povezani.  
Če doma nimate blagoslovljene vode, jo lahko dobite v cerkvi. 
Kot vaš župnik bom v velikem tednu vsak dan od 11.00 do 12.00 molil posebej za našo 
skupnost  
in za hiter konec pandemije. Prosim vas, pridružite se molitvi doma nekako ob istem 
času, prižgite svečo in v krogu svojih dragih zmolite očenaš, zdravomarijo ali pa kako 
desetko rožnega venca. 
Rad bi tudi omenil, da lahko od ponedeljka do petka na naši škofijski spletni strani 
https://www.kath-kirche-kaernten.at/bischofskapellelive sledite neposrednemu 
prenosu  
božje službe iz kapele škofove hiše v Celovcu (ob 9. uri) in tako preko računalnika ali  
mobilnega telefona obhajate (ob četrtkih dvojezično) sv. mašo. Prenos božjih služb v 
velikem  
tednu in za veliko noč bo iz celovške stolnice. Na cvetno nedeljo, veliki četrtek, veliki 
petek in  
pri vstajenjskem bogoslužju za veliko noč bo vodil obrede škof dr. Jože Marketz. 
Za praznovanja na domu, od cvetne nedelje do velike noči, bodo vsa gospodinjstva po 
pošti prejela posebno številko »Der Sonntag«, v slovenščini bodo molitve objavljene v 
»Nedelji«. Ob uporabi predlaganih molitev (npr. blagoslov cvetja, 
pobožnost na Oljski gori na veliki četrtek, križev pot, pobožnost 
ob veliki noči in blagoslov velikonočnih jedi) kakor tudi pri 
praznovanju ob radiu, televiziji in digitalnih medijih se želimo 
vernice in verniki v župniji povezati z vso Cerkvijo. Posebej vas 
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bi rad opozoril na to, da bo naš škof po radijskih valovih na regionalnem 
oddajniku ORF na veliko soboto ob 14.00 blagoslovil velikonočna jedila. 
Sam bom velikonočne obrede opravil izmenjaje v Št. Ilju in Bilčovsu. Za vas sem seveda  
telefonsko dosegljiv na številko: 0676  /  8772 8191. Vem, da so pretekli in prihodnji tedni  
velik izziv za nas vse. Vem pa tudi, da lahko predvsem v teh težkih časih skupaj rastemo 
kot župnija tako, da smo pozorni drug na drugega.  
Prosim za božji blagoslov za vso našo župnijo, za našo deželo  
in za vse ljudi. Iščimo in najdimo v teh dneh Boga v svojih  
srcih in po svojih domovih ter prostorsko ločeni, a v duhu povezani prosimo, naj 
se dvigajo naše molitve. Želim vam  
in vsem, ki so blizu vašim srcem, blagoslovljeno veliko noč. 

 
Vaš župnik Janko Krištof


