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ostni čas je obdobje priprave na največji krščanski
praznik - veliko noč. V katoliškem koledarju traja od
pepelnice do velike noči.
Postni čas se imenuje po postu, ki je zunanje znamenje
spokornosti - želje po spreobrnjenju in poboljšanju. V prvi vrsti
je post osebna odločitev, usmerjen v osebni odnos z Bogom.
Gre za negovanje odnosa z Njim. Lahko je preprosto pozornost,
ki jo želimo izraziti Bogu, in to takšna, ki nas nekaj stane.
Občutek lakote ali primanjkljaja na katerem koli področju, ki
post spremlja, postane opomnik na Božjo navzočnost. Na ta
način pomaga bolj živo zaživeti v zavedanju stalne navzočnosti
Boga. Post pa ima lahko tudi značaj spokornosti, kadar želimo
z njim pokazati svojo skesanost nad lastno grešnostjo in z njim
nekoliko zadostiti za žalitve, ki so posledice greha.
Razpoloženje, ki ga post povzroči, je lahko tudi koristen
pripomoček pri premišljevanju Jezusovega trpljenja ali
človeške grešnosti. Post (askeza) pomeni tudi trening, saj
si z njim utrdimo voljo za duhovni boj na drugih področjih
bojevanja proti zlu. Beseda askeza namreč pomeni vaja,
trening; v antiki je pomenila npr. urjenje vojaka na poligonu,
da bo dovolj pripravljen na resnični boj. Tudi za duhovni boj
je namreč potreben dobro pripravljen človek. In post gotovo
pomaga pri tem, saj ima pozitiven učinek tako na telo kot
na dušo in duha – če je seveda v pravšnji meri in s pravim
namenom.
Postni čas nam z različnimi možnostmi posta, predvsem pa s
pomnoženim premišljevanjem Kristusovega trpljenja za nas in
naše odrešenje, daje odlično priložnost za poglobitev osebnega
in družinskega duhovnega življenja. In sadovi tega bodo ostali
tudi po postnem času in nam pomagali še naprej ohranjati ter
poglabljati pristen in živ odnos do Jezusa Kristusa, ki ga letos
še posebej zremo kot Obličje Očetovega usmiljenja.

M.U.
(vir: M. Turnšek:Ognjišče, februar 2016)

» … Vrnite se h Gospodu,
svojemu Bogu, zakaj
milostljiv je in poln
usmiljenja, počasen za
jezo in bogat v milosti,
pripravljen preklicati
kazen …«
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Praktični predlogi, kako biti
usmiljen v Letu usmiljenja,
prvi del (Vzeto iz spletne strani Aleteia.org)
»Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem:
»Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?« On pa
je to slišal in rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi,
ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo
besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč
prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« Mt 9, 11-13
Bog, ki je usmiljen želi našega usmiljenja. Zato je
tu prva polovica načinov ali predlogov, kako biti
usmiljen v času svetega leta.
1. Opusti sarkazem; ta je nasprotje usmiljenja:
»Postavi, Gospod, stražo k mojim ustom, čuvaj
vrata mojih ustnic!« (Ps 141,3)
2. Znebi se odvečnih stvari. Deli svoje stvari s
tistimi, ki jih potrebujejo.
3. Pokliči nekoga, ki je osamljen. To stori tudi če
veš, zakaj je osamljen. Še posebej če to veš.
4. Napiši nekomu pismo s prošnjo po odpuščanju.
Če ga ne moreš poslati, ga pokropi z
blagoslovljeno vodo, prosi Jezusa naj bo usmiljen
z vama obema in pismo sežgi ali zakoplji.
5. Nauči se uporabljati to molitev: »Dragi Bog,
blagoslovi *(ime osebe, ki mi gre na živce) in
bodi usmiljen z mano.
6. Načrtuj mini romanje v bližnje svetišče. Na poti
se trudi uresničevati telesno delo usmiljenja
»popotnike sprejemati« kot Kristus.
7. Naredi nekaj prijaznega, kar bo v pomoč
nekomu s katerim se sicer ne razumeš najbolje,
ali, ki je bil do tebe krivičen.
8. Bodi pozoren na svoje obnašanje na internetu.
Ali so tvoja sporočila namenjena temu, da
izboljšajo tvojo podobo in pustijo druge v
slabi luči? Ali zatiraš druge, da bi jih ponižal in
pomiril svojo jezo?
9. Daruj sveto mašo za žive, za prijatelje in
družinske člane, celo za tujce, o katerih si bral
ali slišal, da jim je težko.
10. Bodi dovolj darežljiv in dovoli drugim, da ti pomagajo,
ljudje potrebujejo občutek, da so potrebni.
11. Če nisi želel nekomu greniti življenja, priznaj da
si mu ga grenil in ga prosi odpuščanja.
12. Sprejmi nasvet kardinala Dolana in nosi s seboj
darilne kartice za zastonj kavo in hitro hrano, da
jih lahko daš brezdomcem.
13. Vzemi si čas in v molitvi premišljuj dobre
lastnosti nekoga, ki ga težko sprejemaš. Isto
stori tudi s svojimi domačimi.
14. Pošlji kartico, rože, darilce ali sporočilo nekomu
ob pol-letnici smrti nekoga, ki ga je imel rad. Po

tem času večina neha prepoznavati svojo žalost.
15. Ponudi se za varuško zaposleni mami, da si
lahko vzame par ur zase.
16. Pripravi obed (ali kupi bon za kosilo) mami, ki je
pravkar rodila ali posvojila otroka ali nekomu, ki
se sooča z izgubo.
17. Drži svoj jezik.
18. Ponudi se, da namesto zelo zaposlenega starša
opraviš kakšno stvar (trgovina, likanje, sprehod
psa,…).
19. Če se ne moreš usesti poleg brezdomca, vsaj pošlji
kakšen dar ustanovi, ki to počne (npr. Karitas).
20. Če s kom deliš posladek, vzemi manjši kos.
21. Nauči se telesna in duhovna dela usmiljenja in
svojim otrokom pokaži, kaj pomenijo.
22. Namesto, da izgubljaš potrpljenje z nekom
(osebno ali po internetu), poskušaj slišati
njegove strahove. Prosi Boga za »razumevajoče
srce«, kot je to storil Salomon.
23. Starejšemu človeku ponudi, da ga pelješ k sv. maši.
24. Spomni se časa, ko ti ni bil dan dar dvoma. Ta
čas razširi na nekoga drugega.
25. Odloži telefon in nekomu resnično prisluhni. Z
očesnim stikom.
26. Imej doma razne brezalkoholne pijače, da jih lahko
ponudiš nekomu, ki ima težave z alkoholom.
27. Izkoristi popuste in nakupi majhne zobne
paste, mila, šampone, nogavice, higienske
pripomočke,… in jih podari Karitas ali naredi
darilne vrečke in jih podari tistim, za katere veš,
da jih potrebujejo.
28. Skozi celo leto po malem beri apostolsko pismo
papeža sv. Janeza Pavla II. Dives in misericordia
- O Božjem usmiljenju. (http://w2.vatican.va/content/
john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-inmisericordia.html)

Prihod kipa Marije romarice
iz Fatime v Stopiče
V letošnjem letu usmiljenja bo Slovenijo obiskal
milostni kip Marije Romarice iz Fatime. Mariji
- Božji in naši materi želimo zato posvetiti
tako sebe kot tudi našo župnijo. V novomeški
dekaniji bo kip obiskal samo nekaj župnij, med
katerimi je tudi naša. Predvidoma naj bi kip
prišel v soboto, 11. junija in pri nas ostal čez
noč do konca jutranje maše, 12. junija 2016,
ko bo kip prevzela župnija Vavta vas. Na ta
dogodek in na posvetitev Mariji smo se že
začeli pripravljati z obhajanjem petih prvih
sobot, ki so se začele v mesecu februarju.
Povabim vas, da se nam pridružite in se
skupaj pripravimo na ta izjemen dogodek.

Župnijsko romanje
skozi svetoletna vrata
novomeške stolnice
V oznanilih je bilo že kar nekaj
napisanega o svetem letu
usmiljenja. Le to zaznamujejo
tudi sveta vrata, ki so jih v
novomeški stolnici odprli 13. 12.
2015 in predstavljajo prehod iz
starega v novo.
Skozi ta vrata bodo poromale
vse župnije novomeške škofije.
Za našo župnijo bo romanje
5. marca 2016. Zbrali se bomo
na dvorišču škofije, od koder
bomo ob 9.30 v sprevodu odšli
v stolnico. Tam bomo skupaj z
drugimi župnijami novomeške
dekanije molili križev
pot in obhajali sveto
mašo. Po maši sledi
tudi ogled filma
o novomeški
škofiji.
Če bo vreme
v tistem
času suho,
ste vabljeni,
da
poromamo
peš, sicer
pa vsak
z lastnim
prevozom.

Z romanjem skozi sveta vrata so
povezani tudi odpustki.
Po nauku katoliške cerkve
ima velik greh dve posledici:
prikrajšanost v občestvu z
Gospodom (večna kazen, pekel)
in nezdravo navezanost na
ustvarjene stvari (časna kazen,
prestajanje v vicah). Po spovedi
Bog skesanemu grešniku podeli
odvezo grehov in odpuščanje
večnih kazni. Po odpustkih božje
odpuščanje opravičuje tudi časno
kazen za spovedane grehe,
pomaga preseči z grehom nastali
nered v človeku. Izraz jubilejni
odpustek opisuje posebno
milost, ki se ji človek lahko odpre
in po njej popolnoma ozdravi v
svetem letu.
Pogoji za svetoletni
odpustek so: obisk
svetoletne cerkve,
vstop skozi sveta vrata,
udeležba pri sveti maši ali
drugi liturgični pobožnosti,
opravljena zakramentalna
spoved (v Stopičah vsako
nedeljo pol ure pred obema
mašama, prav tako v kloštru ali
stolnici), prejem svetega obhajila
ter moliti po papeževem namenu
(katerakoli molitev).

Nikodemovi večeri
V mesecu februarju bodo v Zavodu Friderika I. Baraga
na Smrečnikovi 60 v Novem mestu, natančneje
v Šmihelu štiri predavanja ob 19.00 v sklopu
Nikodemovih večerov. Skupni naslov teh predavanj je
Prepustimo se Božjemu usmiljenju.
18. 2. - Kako naprej po sinodi o družini? (Vilma in
Dani Siter)
19. 2. - Božje ime je usmiljenje. (predstavitev knjige
papeža Frančiška)
25. 2. - Varovanje narave in medčloveških odnosov.
(prof. dr. Tomaž Erzar)
26. 2. - Božje usmiljenje nikogar ne izključuje. (dr.
Rafko Valenčič in dr. Igor Bahovec)

Napovednik
14. 2. 1. postna nedelja in KRIŽEV
POT, ob 15h v STOPIČAH
17. 2. Skupna dekanijska priprava
na krst v Šmarjeti, ob 19h
21. 2. 2. postna nedelja in KRIŽEV
POT, ob 15h na DOLŽU
22. 2. Začetek zimskih počitnic
24. 2. Apostol Matija
27. 2. Spokorno bogoslužje in
spoved v kloštru, ob 17h, pred
dekanijskim romanjem skozi sveta
vrata. Sicer je možnost za spoved
vsako nedeljo, pol ure pred mašo, v
Lurški kapeli.
28. 2. 3. postna nedelja in KRIŽEV
POT, ob 15h v HRUŠICI
4. 3. Prvi petek in obisk z
Najsvetejšim po domovih
5. 3. Prva sobota in NAŠE
ROMANJE SOZI SVETA VRATA
novomeške stolnice
6. 3. 4. postna nedelja. Pri obeh
mašah bo imel nagovor zdravljeni
odvisnik Mitja.
KRIŽEV POT bo ob 15h, na DOLŽU,
in srečanje ŽPS ob 16:30.
12. 3. Blagoslov konj na Dolžu, ob 11h
13. 3. 5. postna – papeška nedelja.
Križev pot ob 14h, na Pangrč
Grmu, in maša po križevem potu
14. 3. Srečanje zakonske skupine
ob 20h

OZNANILA izdaja
ŽUPNIJA STOPIČE
župnija Stopiče
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Odgovarja:
Telefon: 07/30-89-275
Tadej Kersnič, župnik
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče:
SI56 1990 0500 8620 650
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. ;) :)
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Kastelec, 9. obl.
Valentin
+ Jožefa Luzar, 7. dan
14. februar
15 (STOPIČE) KRIŽEV POT
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Franc Zupančič,
15. februar
obl.
Klavdij
+ Jože Cimrmančič
8h (STOPIČE) po namenu
TOREK
16. februar
1. POSTNA
NEDELJA

Julijana Koprska

PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Andreja Ucman,
2. obl.
29. februar
+ Alojzija Goršin,
Antonija iz
30. dan
Firenc
8h (STOPIČE) po namenu
TOREK
1. marec
Albin

SREDA
2. marec

18h (HRUŠICA) + Jožef Brulc

ČETRTEK
3. marec

18h (CEROVEC) + Frančišek Drab

PETEK
4. marec

17h (DOLŽ) ++ družina Murn
18h (STOPIČE) ++ Angela Kastelec,
obl., in Janez
18h (STOPIČE) ++ Bele Alojzija in
Franc, obl.
++ starši Janez in
Jožefa Kobe
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Janez in Rozalija
Staniša, obl.
+ Anton Fortuna,
30. dan
15 (DOLŽ) KRIŽEV POT

Neža Praška

SREDA
17. februar

18h (STOPIČE) + Jože Puhan

ČETRTEK
18. februar

18h (DOLŽ) + Marija Može

PETEK
19. februar

18h (HRUŠICA) + Stanislav Omerzu

Hadrijan

SOBOTA
20. februar

18h (STOPIČE) + Terezija Kastelec

4. POSTNA
NEDELJA
6. marec

2. POSTNA
NEDELJA

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) živi in rajni Miklič

PONEDELJEK 18h (CEROVEC) + Marija Didovič
7. marec

21. februar

15 (DOLŽ) KRIŽEV POT

Sedem ustan.
reda servitov

Kunigunda
Kazimir

SOBOTA
5. marec

Frančišek Regis
Clet
Konrad iz
Piacenze

Jacinta in
Frančišek

Perpetua in
Felicita

PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Ana Andrejčič, obl. TOREK
8. marec
22. februar
+ Slavko Može,
Janez od Boga
Sedež apostola
40. obl.
Petra
SREDA
8h (STOPIČE) po namenu
TOREK
9. marec
Frančiška
23. februar
Rimska

Polikarp

ČETRTEK
10. marec

17h (STOPIČE) +Jožefa Luzar, 30. dan
+ Miha Hudelja
18h (DOLŽ) + Franc Kobe
18h (OREHEK) ++ družina Mirtič in
Terezija Turk
+ Alojz Božič, 4. obl.
18h (STOPIČE) ++ starši, obl., in
brat Tone Brulc
++ Vilko Hribar,
starši Jože in
Ivana, obl.
18h (ŠENTJOŠT) + Ambrožič Janez

SREDA
24. februar
Matija
ČETRTEK
25. februar

18h (ZAJČJI VRH) v zahvalo in
blagoslov

PETEK
26. februar

18h (DOLŽ) ++ starši Neža, Alojz in
sin Martin (obl.)
+ Jelka Barukčić, 30. dan
17h (OREHEK) + Terezija Turk, obl.

Benedikt

SOBOTA
12. marec

18h (HRUŠICA) + Jože Mervar, obl.
(Hrušica 36A)

18h (STOPIČE) ++ Milan Goršin in
vsi pokojni Goršinovi
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Lajbkovi
15 (HRUŠICA) KRIŽEV POT

5. POSTNA
– TIHA PAPEŠKA
NEDELJA

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Košmerlj, obl.
++ Ilar Alojz, obl. In
Angela
14h (PANGRČ GRM) KRIŽEV POT
in MAŠA

Valburga

Aleksander

SOBOTA
27. februar

Gabrijel ŽMB

3. POSTNA
NEDELJA
28. februar

18h (CEROVEC) + Polona Juršič
+ Marija Didovič

40 muč. iz
Armenije

PETEK
11. marec

Inocenc I.

13. marec

