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Božje usmiljenje in Božič

Božje usmiljenje se gotovo začne pri 
Mariji, in sicer pri njenem brezmadežnem 
spočetju. 

Že s tem dejanjem je Bog nakazal, da se bo 
zgodilo nekaj velikega. Le takšna bo dovolj 
dobra za človeško mater svojega sina. Za 
ta korak se je določil kljub temu, da ga je 
človeštvo zatajilo in zavrglo že na samem 
začetku. V svoji  neskončni ljubezni ni dovolil, 
da bi bili obsojeni na pogubo in večno smrt. 
Njegov Sin je bil že ob rojstvu namenjen, da 
spozna vso bedo in trpljenje tega sveta, ki ga 
povzroča greh, to vzame nase in preseže s 
svojo smrtjo na križu. Le na ta način je lahko 
premagal hudiča in zagotovil tudi končno 
zmago dobrega nad slabim.
 Kljub naši nepopolnosti se torej nimamo česa 
bati! Na koncu nas namreč  ljubeče čaka Božje 
zavetje.
m.u.

»Poglejte, kakšno 
ljubezen nam je izkazal 
dobri Bog: da smemo 
imenovati se otroci in 
dediči Boga!«



oznanila
župnije Stopiče

8. decembra je vesoljna Cerkev vstopila v jubilej 
usmiljenja. Gre za izjemen verski dogodek, čas 

milosti za odpuščanje grehov, posebno obdobje 
za spravo in spreobrnjenje. Sveto leto je lahko 
redno ali izredno. Redno sveto 
leto je Cerkev v zgodovini 
doslej obhajala 
šestindvajsetkrat. 
Izredno, kakršno 
bo tudi tokratno, 
pa že več kot 
devetdesetkrat.
Zgodovina 
jubileja je 
povezana 
s hebrejsko 
tradicijo, ki je 
vsakih petdeset 
let določila 
sveto leto. Med 
le-tem so bila 
prekinjena 
dela na polju, 
zasežena 
zemlja je bila 
povrnjena, 
sužnji so bili 
osvobojeni. 
Sveto leto je 
bilo naznanjeno s pomočjo ovnovega roga, ki se v 
hebrejščini imenuje »yobel«. Od tu izhaja beseda 
»jubilej«. V krščanstvu je jubilejno leto privzelo 
globok duhovni pomen. Določeno je z namenom, 
da bi utrdili vero, pomnožili dela solidarnosti in 
bratskega občestva znotraj Cerkve ter družbe. 
Vernike opozarja in vabi k bolj iskrenemu ter 
doslednemu izpovedovanju vere v Kristusa. 
Spodbuditi želi svetost življenja.

jubilej usmiljenja 
Usmiljenje je tema, ki jo je tudi papež Frančišek 
izbral kot tisto, ki bo zaznamovala to izredno 
sveto leto, v katerega vstopamo. Leto, v katerem 
bo Gospod ljudem še enkrat pokazal pot sprave: 
»To bo sveto leto usmiljenja. Bodite usmiljeni 
kakor Oče.«

Papež Frančišek o odpustkih v svetem 
letu božjega usmiljenja
sveto leto naj bo trenutek srečanja z 
usmiljenjem Boga 
Sveti oče na začetku izrazi svojo željo, da bi bilo 
»obhajanje svetega leta za vse vernike resnični 

trenutek srečanja z usmiljenjem Boga.« Da bi bil 
»jubilej živa izkušnja Očetove bližine, skoraj 

kot bi se z roko želeli dotakniti njegove 
nežnosti; da bi se okrepila vera vsakega 
vernika in bi tako pričevanje postalo vedno 
bolj učinkovito.«

Romarji v Rimu in po škofijah 
Papež v pismu svojo misel najprej nameni 
vernikom, ki bodo milost jubileja živeli v 
posameznih škofijah ali kot romarji v Rimu. 
Da bi prejeli odpustek, so verniki povabljeni, 
da opravijo krajše romanje k svetim vratom, 
ki bodo odprta v vseh stolnicah (NOVO 
MESTO) ali cerkvah, ki jih bodo določili 
krajevni škofje, in v štirih papeških bazilikah 
v Rimu. Le-to bo znamenje globoke želje po 
resničnem spreobrnjenju. Pomembno pa 
je, da je ta trenutek združen predvsem z 
zakramentom sprave in obhajanjem svete 
Evharistije s premišljevanjem o usmiljenju. 

Poleg tega bo potrebno zmoliti tudi izpoved vere 
ter za svetega očeta in namene, ki jih nosi v srcu za 
dobro Cerkve in vsega sveta.

Bolni, ostareli, zaporniki 
Nato se papež Frančišek v pismu spomni tistih, 
ki se zaradi različnih razlogov ne bodo mogli 
odpraviti do svetih vrat: najprej na bolne, ostarele 
in osamljene, ki pogosto ne morejo od doma. Te 
vernike poziva, naj »bolezen in trpljenje živijo kot 
izkušnjo bližine Gospodu, ki v skrivnosti svojega 
trpljenja, smrti in vstajenju kaže najodličnejšo 
pot osmišljanja bolečine in osamljenosti.« 
Jubilejni odpustek bodo lahko dobili tako, da 
bodo svojo preizkušnjo živeli z vero in veselim 
upanjem, prejeli sveto obhajilo (PRVI PETEK) 
ali prisostvovali sveti maši in skupni molitvi, 
tudi preko različnih komunikacijskih sredstev. 
Pozornost v nadaljevanju pisma sveti oče nameni 
tudi zapornikom, ki bodo odpustek lahko prejeli v 
zaporniških kapelah. Papež zapiše, naj se vsakič, 

svetoletna vrata v stolni cerkvi 
sv. nikolaja v novem mestu

Leto Božjega usmiljenja



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.

Ker je nedelja Gospodov dan, je torek dan gospodov. ;) :)

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

OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

NapovedNik
20. 12. 4. adventna nedelja – 
sPoVeDoVAnje oB 14h, v stopičah
24. 12. Prvi sveti večer in otroška 
polnočnica ob 19h
25. 12. BOŽIČ
26. 12. Diakon Štefan
27. 12. Sveta Družina in obhajanje 
zakonskih jubilejev ob 10h. Zakonci 
se, prosim, čim prej prijavite.
27. 12. Božično novoletni koncert v 
Stopičah ob 18h.
31. 12. Silvestrovo
1. 1.     Marija, Božja Mati – novo leto 
– dan miru – prvi petek
2. 1.     Škofijsko romanje 
ministrantov v Ljubljano
3. 1.     Druga nedelja po božiču
4. 1.     Srečanje zakonske skupine 
ob 20h
6. 1.     Gospodovo razglašenje
8. 1.     OBHAJANJE BOLNIKOV PO 
DOMOVIH
10. 1.   Nedelja Jezusovega krsta in 
mesečno srečanje Prenove v Duhu v 
Šmihelu, ob 17h
17. 1.   2. nedelja med letom
18. 1.   Sestanek za starše 
PRVOOBHAJANCEV po maši / ob 18:40

ko bodo stopili skozi vrata svoje celice, z mislijo in molitvijo 
obrnejo k Očetu, in jih povabi, naj ta drža zanje pomeni prehod 
skozi sveta vrata, saj Božje usmiljenje, ki zmore preoblikovati 
srca, more spremeniti tudi zapahe v izkušnjo svobode.

jubilejni odpustek tudi preko telesnih in duhovnih del usmiljenja 
Nadalje sveti oče ponovno spomni na telesna in duhovna dela 
usmiljenja, ki naj bi jih v jubilejnem letu ponovno odkrili in živeli. 
Tudi preko teh bodo verniki lahko prejeli jubilejni odpustek. Ob 
tem poudari, da lahko odpustek naklonimo tudi rajnim – vabi, 
naj se jih, tako kot pri sveti maši, spominjamo v molitvi, da bi jih 
usmiljeno Očetovo obličje osvobodilo vsakršnega ostanka krivde.

Problem splava, izgube čuta za sprejem novega življenja 
V nadaljevanju pisma pa sveti oče razmišlja o enem od velikih 
problemov današnjega časa, in sicer o spremenjenem odnosu do 
življenja. Poudari, da se je zaradi razširjene miselnosti izgubil potreben 
čut posameznika in družbe za sprejem novega življenja. Nekateri 
dramo splava živijo s površinsko zavestjo, skoraj nezavedajoč se 
velikega zla, ki ga tako dejanje prinaša. Spet drugi menijo, da nimajo 
drugega izhoda. Pri tem se papež posebej spomni vseh žena, ki so se 
zatekle k splavu, in omeni tudi svojo izkušnjo mnogih srečanj z njimi. 
Izpostavi, da je to, kar se je zgodilo, globoko nepravično. Vendar 
pa more le razumevanje dejanja v vsej njegovi resnici pomagati, da se 
ne izgubi upanja. »Komurkoli, ki se kesa, Božje odpuščanje ne more biti 
odklonjeno, še posebej kadar z iskrenim srcem pristopi k zakramentu 
spovedi, da bi dosegel spravo z Očetom.«

V jubilejnem letu bodo odvezo za greh splava lahko podeljevali 
vsi duhovniki 
Za to se je papež Frančišek odločil, da v jubilejnem letu vse 
duhovnike pooblasti, da podeljujejo odvezo za greh splava tistim, 
ki so ga povzročili in s skesanim srcem prosijo odpuščanja. Pri tem 
duhovnike vabi, naj se na to veliko nalogo pripravijo tako, da bodo 
znali s svojimi besedami sprejemati na pristen način. Obenem 
pa naj pomagajo k razumevanju storjenega greha ter usmerjanju 
resničnega spreobrnjenja, da bi spovedanci dosegli in sprejeli 
resnično in velikodušno odpuščanje Očeta, ki vse prenavlja s svojo 
prisotnostjo.
Ob koncu pisma pa papež Frančišek v zaupanju v 
priprošnjo Marije, Matere usmiljenja, v njeno varstvo 
izroča pripravo na izredni jubilej.

Božja beseda in konkretna dejanja usmiljenja
Posebej za to leto so ob vhodih v našo cerkev 
pripravljeni lističi z Božjo besedo, poleg katerih je 
zapisano tudi eno od sedmih različnih del usmiljenja. 
Vsako nedeljo skušajte izžrebati en listič in to delo 
usmiljenja živeti v celem tednu s pomočjo pripisane 
Božje besede. Naslednjo nedeljo žreb znova ponovite. 
Morda boste ob ponovnem žrebu presenečeni. Naj 
vam hoja po Božji poti prinese veliko veselja.
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2. neDeljA 
Po Božiču
3. januar

7h (sToPiče) za župljane
10h (sToPiče) ++ Jože in Anton 
                                   Bojanc, obl. 
                           + Jože Košmerl, 1. obl.

PONEDELJEK
4. januar
Angela Folinjska

18h (Dolž) + Frančiška Juršič, obl.

TOREK
5. januar
Emilijana (Milena)

8h (sToPiče) po namenu 

SREDA
6. januar
Gospodovo 
razglašenje

10h (Dolž) + Anton Golobič, obl.

18h (sToPiče) + Jože Cimrmančič, 
                                30. dan

ČETRTEK
7. januar
Rajmund 
Penjafortski

18h (ŠenTjoŠT) v zahvalo in dober 
                                namen
                                + Jožefa Terezija 
                                    Mavsar, obl.

PETEK
8. januar
Severin Noriški

18h (Dolž) ++ starši Franc in 
Cecilija Gredenc, obl.

SOBOTA
9. januar
Hadrijan

18h (Dolž) ++ Golobič Jožefa, obl., 
in ostali Golobič

neDeljA 
jeZusoVeGA 
KRsTA
10. januar

7h (sToPiče) za župljane
10h (sToPiče) ++ Ovniček Anton in 
                               Neža, obl. (Hrib 12)
                             ++ družina Ovniček 
                              in starši Udovč, obl.

PONEDELJEK
11. januar
Pavlin Oglejski

18h (HRuŠiCA) + Ivan Kastrevec, obl.
                              + Anton Srebrnjak, 
                                  obl.

TOREK
12. januar
Tatjana

8h (sToPiče) po namenu

SREDA
13. januar
Hilarij (Radovan)

18h (sToPiče) + Franc Judež, obl.

ČETRTEK
14. januar
Oton

18h (CeRoVeC) + Marija Erlah, obl. 
(Frajtova)

PETEK
15. januar
Pavel iz Teb

18h (sToPiče) ++ Angelca 
                                   Krampelj in 
                                    sestra Antonija

SOBOTA
16. januar
Honorat

18h (oReHeK) + Jože Brulc, obl.

2. neDeljA 
meD leTom
AnTonoVo
17. januar

7h (sToPiče) ++ Ana Fink, 2. obl., 
                                 in Janez
9h (ŠenTjoŠT) + Alojz Kastelic, obl.
                                 V zahvalo

4. ADVenTnA 
neDeljA

20. december

7h (sToPiče) za župljane
10h (sToPiče) + Jože Staniša, 24. obl.
                            ++ Jože Puhan in vsi 
                             pokojni Puhanovi 

PONEDELJEK
21. december
Peter Kanizij

18h (sToPiče) ++ Ščipalove sestre 
                                   in tete
                               + Terezija Kastelec, 
                                   30. dan

TOREK
22. december
Frančiška Cabrini

18h (sToPiče) ++ starši Jerman

SREDA
23. december
Janez Kancij

18h (sToPiče) + Franc Podržaj

ČETRTEK
24. december
Adam in Eva

19h (sToPiče) + Andrej Rebolj, obl.
                             

PETEK
25. december
Božič – 
Gospodovo 
rojstvo

00h (sToPiče) za župljane
8h (Dolž) + Franc Kobe, obl.
10h (sToPiče) + g. Edi Eberl 
                      (brezjanski pritrkovalci)

SOBOTA
26. december
Diakon Štefan -
dan samostoj.

8h (Dolž) po namenu

10h (sToPiče) + Štefan Murgelj

neDeljA 
sVeTe 
DRužine
27. december

7h (sToPiče) za župljane
10h (sToPiče) ++ Angela Kastelec, 
                              obl., in Kocjanovi
                             ++ Alojz Modic, obl.,
                             ter Šašek in Modic

PONEDELJEK
28. december
Nedolžni otroci

18h (sToPiče) + Jožef Novak, obl.
                             + Danica Udovč, obl.

TOREK
29. december
Tomaž Becket

18h (oReHeK) + Marija Ovniček, 
                                 2. obl.

SREDA
30. december
Feliks I.

18h (oReHeK) + Marija Povše, obl.

ČETRTEK
31. december
Silvester

18h (CeRoVeC) ++ Jože Kastelic in 
                                    starši

PETEK
1. januar
marija, Božja 
mati

7h (sToPiče) USTANOVNA MAŠA 
10h (sToPiče) ++ Jože in Marija 
Oberstar, obl.

SOBOTA
2. januar
Bazilij Veliki

7h (sToPiče) po namenu


