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NA KOLENIH 
Vse si nas spravil na kolena 
in nemočni klečimo pred tabo, 
smrtni virus! 
Kakor Prometeja si nas prikoval 
na črni kamen strahu 
in črni orel negotovosti nam 
kljuje drobovje. 
Poljubi so ostali le še za sovražnike,
 pred objemi moramo bežati, 
obiski so postali prepovedani, 
govorimo lahko le še v slušalko 
in mikrofon, 
druženje je postalo kaznivo, 
rokovanje pa smrtno nevarno. 
Kljub cvetenju in buhtenju narave, 
kljub izzivalnemu soncu 
in petju ptic, 
svetlih zvezd in smejoče lune, 
kljub očiščenim rekam in pobeglemu smogu 
ostajamo priklenjeni v svojih sobah, 
zasvojeni zremo v ekrane 
in seštevamo črne številke tvojih žrtev. 
Ti, ki nisi le parazit, 
ampak tudi terorist in morilec, 
ki se tihotapiš naokrog in čakaš 
na žrtev 
in jo potem narediš za svoje orožje, 
kaj hočeš od nas? 
Nas hočeš prisiliti, 
da te priznamo kot zlobno božanstvo, 
da predte pademo in te molimo, 
ker smo se odrekli svoji veri v ljubečega Boga? 

Nas hočeš osvestiti, da nismo gospodarji sveta 
in ne življenja, 
ker smo si tako objestno oboje prisvojili? 
Nas hočeš umiriti in ozdraviti, 
ker smo postali bolniki s pomanjkanjem časa? 
Nas hočeš zdesetkati, 
ker ne znamo več drug z drugim deliti? 
Nam hočeš preprečiti naše dihanje, 
da bi lahko spet zadihala Zemlja? 
Si morda samo nastavil ogledalo 
naši slepi in ošabni sebičnosti, 
da bi razmislili, 
kaj je zares pomembno? 
Si nam hotel postaviti meje, 
ker smo mislili, 
da si lahko brezmejno privoščimo vse, 
in si nas hotel spraviti narazen, 
da bi na novo uzrli sebe, drugega in Boga? 
Strah me je in drgetam pred teboj, 
ker lahko spreminjaš ljudi v 
hudobne soljudi, 
a vseeno verjamem, 
da so ti dnevi šteti, 
ker nisi božanstvo,
jaz pa poznam resničnega Boga; 
(nadaljevanje na nasledni strani)



zato verjamem, da tudi proti 
tebi obstaja zdravilo, 
verjamem, da se bomo kmalu 
lahko zopet objemali, 
poljubljali, rokovali in družili; 
verjamem, da bodo kmalu oživele naše ulice in trgi 
in bodo igrišča spet polna otroškega smeha. 
Le mi bomo morda drugačni 
kakor poprej: 
morda bomo vedeli, da nismo 
gospodarji sveta, 
morda bomo spoznali dragocenost življenja, 
morda ne bomo več splavljali otrok in  
evtanazirali starih 
in morda nam bo narava zopet 
božji vrt! 
P. PAVLE JAKOP

PEPELNICA IN POSTNI ČAS
Odložimo maske. Veselje in zabava je del in pot-
reba življenja. Vendar ta ne sme ogroziti meje člo-
veškega dostojanstva in ne sme ogroziti ljubezni 
do sebe, bližnjega, ker se s tem spreminja v sebič-
no izživljanje in ni več v službi radosti in veselja.
Snemimo maske, dosti je pretvarjanja in prikriva-
nja. Čas je, da se pokažemo v svoji popolni luči 
ali popolni temi. Čas je za resnico. Težek, resničen 
trenutek, ampak neizogiben, če želimo do konca 
opraviti svoje poslanstvo v svetu.
Pepelnica nas opomni na omejenost našega živ-
ljenja; da spoznanje, da svojega življenja ne mo-
remo uravnavati. »Pomni človek, da si prah in da 

se v prah povrneš!« Privoščimo si v svoji cerkvi 
ta obred ponižanja, oziroma še bolje, obred po-
nižnosti in spreobrnjenja samega sebe. Upajmo 
si pomisliti in upati, da je mogoče novo življenje 
v resnici - spoznavati, da se ne moremo izogniti 
zakonom tega življenja, soočati se z lastno minlji-
vostjo, soočati se s smrtjo.
V sebi nosimo skrivnosti, sposobni smo spoznava-
ti, se odločati, sposobni smo ljubiti, delati dobro, 
pa tudi sovražiti in delati zlo. Tragedija človeka je, 
ko pozabi, da vse svoje dostojanstvo in vso svojo 
bit dolguje Bogu. Človek je v sebi prah in v prah se 
vrača, vendar po moči Božje ljubezni je vsak člo-
vek Božji otrok in dragocen v Njegovih očeh.
Dopustimo, da nas zaznamuje pepel, da ozaves-
timo minljivost, da se zavemo, da nismo središ-
če sveta; smo ljudje z vsemi slabostmi, napakami, 
nismo popolni. Bolečine, starost, bolezni, razoča-
ranja  in končno smrt nas spravijo na kolena. Kako 
zmoremo sprejemati resničnosti bolečine in smrti? 
Imamo to vero, upanje in ljubezen kot delež pri 
Kristusovem trpljenju, da zmoremo sprejeti lastno 
trpljenje in smrt?
Imamo čas – čas posta, ko se pripravljamo na pra-
znik – praznik tudi našega odrešenja? Naj ne bo 
to čas tragedije – ki je trdota in slepota srca. Naj 
bo to čas odprtosti, čas osvoboditve okov navad, 
okov greha, okov egoizma; čas, v katerem imamo 
možnost odložiti bremena, ki nas ločijo od Boga. 
Temelj posta mora biti ljubezen. Naš odnos do 
Boga je odnos do vseh, ki jih imamo radi. Iz ljubez-
ni do Boga se z molitvijo in postom potrudimo, 
da odpremo naša srca za vse dobro, ki je v nas in 
okoli nas, in da so dejanja iz naše volje usklajena 
z Njegovo voljo. 

D.R.

POVABILO K BRANJU BOŽJE BESEDE
Vsi smo zastonj prejeli kar nekaj talentov, zato je prav, da jih 
koristno uporabimo v služenju Bogu in ljudem. Eden od njih 
je tudi branje božje besede pri sv. mašah. Če se kdo čuti na-
govorjenega, lepo povabljen, da s svojim prispevkom bogati 
nedeljska bogoslužja.
Prijave zbira Magdalena Udovč.



OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

Ure, ko me skoraj zagotovo najdete v župnišču, so:
ponedeljek četrtek sobota nedelja
Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Po mašah.
Vse dni po večerni maši, kadar je ta v Stopičah.
Ob torkih me ni. 

OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

ŽUPNIJA STOPIČE 
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si, 
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče: 
SI56 1990 0500 8620 650

NAPOVEDNIK

KARITAS V STOPIŠKI ŽUPNIJI
V letošnjem letu smo se odločili, da s karitativno dejavnostjo 
začnemo tudi v naši župniji. Tako se nas je nekaj prostovoljcev 
sestalo v mesecu januarju in se dogovorilo za dejavnosti, ki bi 
jih lahko opravljali.
Kdo so prostovoljci in kaj počnejo?
Prostovoljno delo je osnovno načelo Karitas. Prostovoljci, ho-
norarni in redno zaposleni sodelavci, si prvenstveno prizade-
vajo za pomoč človeku v stiski in ne za finančno, pohvalno 
ali statusno nagrado za svoje prizadevanje. Služenje bližnjemu 
je pogojeno s pozitivnim odnosom do sebe in svojega dela, 
saj ljubezni do bližnjega ni v polnosti brez ljubezni do sebe. 
Sodelavci Karitas pomagajo posamezniku, družini, skupini ne 
glede na bio loške, osebnostne, statusne, nacionalne, verske, 
ideološke in politične razlike. Vse osebe, potrebne materialne, 
duhovne ali duševne pomoči, sprejemajo takšne, kot so in se 
pri delu z njimi opirajo na pozitivne strani njihovega življenja. 
Ob nudenju pomoči ljudem v stiski sodelavci Karitas varujejo 
dostojanstvo, zasebnost, osebno psihofizično in duhovno in-
tegriteto in individualnost posameznika, upoštevajo njegovo 
kulturo in vrednote. 
Vsak, ki se čuti nagovorjenega, je toplo povabljen, da se nam 
pridruži ter svoje talente in čas nameni služenju bližnjemu!
Pa še nekaj dejavnosti, ki se jih želimo lotiti v Stopičah (neka-
tere od njih se že izvajajo):
- pomoč, ki je že nudena v okviru škofijske Karitas 

(mesečni paketi hrane, evropska hrana, pomoč pri 
nakupu šolskih potrebščin, pomoč pri nakupu kurja-
ve, letovanje na morju za družine, ki si to ne morejo 
privoščiti, v jesenskem času pa za starejše);

- po potrebi bi nudili pomoč pri delu (npr. košnja okrog 
hiše, delo na vrtu, pospravilo drv, učna pomoč ...), pre-
vozi (k maši, frizerju, zdravniku …), obiski na domu …

Sodelavci Karitas bomo dosegljivi na telefonski 
številki: 031 249 616, na katero lahko pokličejo 
osebe, ki potrebujejo pomoč. 

6. 2. 5. NEDELJA MED LETOM
8. 2. Prešernov dan
9. 2. Srečanje Karitas Stopiče, ob 
19h
12. 2. Čiščenje cerkve ob 8h imata 
HRUŠICA in HRIB.
13. 2. 6. NEDELJA MED LETOM
14. 2. Srečanje zakonske skupine, 
ob 19h
16. 2. SKUPNA DEKANIJSKA 
PRIPRAVA NA KRST V ŠMARJETI, 
ob 19h
19. 2. Čiščenje cerkve ob 8h imata 
OREHEK in BREZOVICA.
20. 2. 7. NEDELJA MED LETOM
26. 2. Čiščenje cerkve ob 8h imata 
DOLŽ in VRHE.
27. 2. 8. NEDELJA MED LETOM
2. 3. PEPELNICA – STROGI POST
4. 3. PRVI PETEK
5. 3. PRVA SOBOTA
5. 3. Čiščenje cerkve ob 8h imajo 
PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
6. 3. 1. POSTNA NEDELJA in 
KRIŽEV POT V STOPIČAH, ob 15h



+ MAŠNI NAMENI +

http://zupnija-stopice.rkc.si www.facebook.com/zupnijastopice

PONEDELJEK
21. februar
Irena Rimska

18h (CEROVEC) 

TOREK
22. februar
Sedež apostola Petra

18h (STOPIČE) po namenu

SREDA
23. februar
Polikarp

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
24. februar
Matija

18h (ZAJČJI VRH) 

PETEK
25. februar
Valburga

18h (ŠENTJOŠT) 

SOBOTA
26. februar
Aleksander/Branko

18h (OREHEK) 

8. NEDELJA 
MED LETOM

27. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
10h (STOPIČE) za vse umrle zaradi    
                        COVID19
                v čast Božjemu usmiljenju 
                za domovino

PONEDELJEK
28.februar
Roman

18h (STOPIČE) 

TOREK
1. marec
Albin

18h (STOPIČE) 

SREDA
2. marec
PEPELNICA

7h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
3. marec
Kunigunda

18h (CEROVEC) 

PRVI PETEK
4. marec
Kazimir

17h (DOLŽ) 
18h (STOPIČE) 

PRVA 
SOBOTA
5. marec
Hadrijan

18h (STOPIČE) 

1. POSTNA 
NEDELJA 
6. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                     župljane
10h (STOPIČE)  v čast Božjemu 
                       usmiljenju za domovino
15h (STOPIČE) KRIŽEV POT

5. NEDELJA 
MED LETOM
6. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
10h (STOPIČE) 

PONEDELJEK
7. februar
Nivard

18h (STOPIČE) 

TOREK
8. februar
Jožefina Bakhita

18h (STOPIČE) po namenu

SREDA
9. februar
Polona

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
10. februar
Sholastika

18h (STOPIČE) 

PETEK
11. februar
Lurška Mati Božja

18h (STOPIČE) za zdravje

SOBOTA
12. februar
Feliks

18h (CEROVEC) 

6. NEDELJA 
MED LETOM
13. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
10h (STOPIČE) 

PONEDELJEK
14. februar
Valentin

18h (ZAJČJI VRH) za zdravje

TOREK15. februar
Klavdij

18h (STOPIČE) 

SREDA
16. februar
Julijana

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
17. februar
Silvin

18h (OREHEK) 

PETEK
18. februar
Frančišek Regis Clet

18h (DOLŽ) 

SOBOTA
19. februar
Konrad iz Piacenze

18h (HRUŠICA) 

7. NEDELJA 
MED LETOM
20. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
10h (STOPIČE) v čast Božjemu  
                        usmiljenju za domovino
                          


