
OZNANILA – 2016 
 

Nedelja Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja 3. april 

• Danes je Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja. Godujeta Rihard, škof in Sikst I., 

papež. 
• Nedelja Božjega usmiljenja ima v jubilejnem letu še poseben poudarek: ob Božjem usmiljenju 

dobivamo moč, da smo tudi sami prizanesljivi in usmiljeni drug do drugega. Ko obiskujemo 
romarske cerkve, kjer so svetoletna vrata, opravimo spoved in molimo po namenu svetega 
očeta, da bi nam Bog naklonil to milost, da bil znali Božjo ljubezen in njegovo usmiljenje 
deliti drug z drugim. Potem bo jubilejno leto doseglo svoj namen: zbližati ljudi med seboj, 
odpravljati razlike in graditi mir. 

• Iskreno se zahvaljujem za velikonočni ofer in za osebne darove, ki ste jih nekateri prinesli v 
župnišče. Z naslednjim ofrom bomo verjetno pokrili stroške ozvočitve, potem pa bo na vrsti 
tenetiška podružnica, kjer je letos predvideno beljenje notranjosti in zamenjava vrat v cerkev 
in zakristijo. Obojna vrata so precej dotrajana in jih je treba zamenjati z bolj trpežnimi. V času 
obnove župnijske cerkve je bila podružnica zelo solidarna z nami, zato sedaj pričakujejo, da jih 
vsi župljani podpremo pri njihovem delu.  

• Od ponedeljka naprej bo verouk spet po ustaljenem urniku. 
• Sveto leto usmiljenja: Božja ljubezen je drugačna od človeške ljubezni: je vsota moške 

trdnosti in ženske nežnosti, razuma in intuicije, odločnosti in potrpežljivosti, pravičnosti in 
usmiljenja. Bog je oče in mati, najboljše, kar je lahko v kakem očetu, in najboljše, kar je lahko 
v kaki materi. To je najlepše upodobil slikar Rebrandt v svoji upodobitvi vrnitve izgubljenega 
sina: sključen oče je položil na rame izgubljenega sina svoje roke. In začuda, njegova leva 
roka je moška, desna pa ženska. Kakšen genialen vpogled v Božje srce in njegovo usmiljenje. 

• V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi. 
Nedelja 

7
30 

Tenetiše 

 

8
30 

BELA NEDELJA 
1. za + Marijo Dolžan, dar sosedov 
2. za + Alojza Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve 
za župljane 

3. april 

Ponedeljek 

18
00 

Tenetiše 

19
00 

Gospodovo oznanjenje – Izidor Seviljski, škof in c. uč. 
za + Alojza Vindišarja, 30. dan po pogrebu 
za + Vinka Perčiča (obl.) 

4. april 

Torek 

19
00 

Vincencij Ferrer, duhovnik; Julijana in Eva, redovnici 
za + mamo Frančiško (obl.) in očeta Cirila Valjavca 

5. april 

 

Sreda 

19
00 

Irenej iz Srema, škof; Peter Veronski, mučenec 
za + duhovnika Antona Maroša 

6. april 

Četrtek 

19
00 

Herman Jožef, redovnik; Aleksander, mučenec 
za + Ano Celar, dar Cudermanovih 

7. april 

Petek 

19
00 

Maksim in Timotej, mučenca; Dionizij, škof 
za + Petra Zaplotnika ml. (obl.) 

8. april 

Sobota 

20
00 

Valtruda, redovnica; Hugo, škof 
za + Jožeta Lombarja ob rojstnem dnevu 

9. april 

Nedelja 

7
30 

Tenetiše 

8
30 

 3. velikonočna nedelja 
za vse ++ Jožove 
1. za + Tomaža Lombarja (obl.) 
2. za + Jasno Kadivec 

10. april 

čiščenje in 

krašenje  

Trstenik – Drago Lombar 
Tenetiše – Andreja Štefe 

9. april 

 


