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V postnem času nas Jezus vabi, da se 
družimo z njim v molitvi, postu, pokori 

in pozornosti do drugih. Ne želi nas zapreti 
v naš notranji svet, odmaknjenost, tišino in 
molitev. Omogoča nam, da se ob njem ponovno 
naučimo prave skrbi in odgovornosti do soljudi, 
za ta svet in za vse, kar se na njem dogaja. 
Toda kako? 
Janez Krizostom uči, kaj je resnični post: 
»Praviš, da se postiš. Prepričaj me v to s svojimi 
dejanji. Katera so tvoja dejanja? Če vidiš 
reveža, mu daj miloščino. Če se srečaš s svojim 
sovražnikom, se spravi z njim. Če vidiš na ulici 
kakšen lep obraz, se obrni stran od njega. 

Torej ne posti 
se samo s 
trebuhom, 
ampak tudi 
z očmi, 
sluhom, 
rokami, 
nogami in 
vsemi udi 
telesa. 
Roke naj 

»Duša,  

le pojdi z mano,  

z menoj  

na Božjo pot …«

se postijo in se vzdržujejo 
vsakega pohlepa in kraje. 
Noge naj se postijo tako, 
da ne boš hodil po stezah 
greha. Oči naj se postijo tako, da 
ne bodo strastno opazovale lepih obrazov 
ne v zavisti gledale na dobra dela ljudi. 
Praviš, da ne ješ mesa. Vendar se pazi, da 
ne bi požiral pohotno z očmi tisto, kar vidiš 
okoli sebe. Posti se s svojim sluhom in ne 
poslušaj opravljanja in spletk. S svojimi usti 
in jezikom se posti in ne govori grdih besed 
in šal. Kakšno korist imamo, če ne jemo 
mesa in rib, grizemo in požiramo pa svoje 
bližnje?!«
In ne pozabimo: »Karkoli že delate, delajte iz 
srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi.« 
(Kol 3,23)
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PEPELNIČNA SREDA

Pepelnična sreda je dobila ime po obredu 
pepeljenja, ko duhovnik s pepelom zaznamuje 

z znamenjem  križa čela vernikov. Pepelnična sreda 
nas sooči s „pepelom“ našega življenja. Od nas 
zahteva srečanje s preostankom neuspešnega 
poskusa življenja, z minljivostjo, slabostjo in krivdo. 
To so življenjske točke, ki bi jih radi izbrisali. Sprva 
deluje za nas nesprejemljivo. Vendar dolgoročno 
pomaga le poštenost. S tem ne bomo obstali v 
pepelu. Križ iz pepela na čelo se lahko hitro naredi 
in tudi hitro zbriše. Vendar pa je bistveno, kaj je s 
tem mišljeno: da vpričo smrti ne umremo, ampak 
je zgrajen most nazaj v življenje, ki ne pozna konca. 
Zato nas duhovnik ob znamenju križa nagovori: 
„Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš!“ 
ali „Spreobrni se in veruj evangeliju!“

STROGI POST PEPELNIČNE SREDE 
in VELIKEGA  PETKA

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki 
petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega 

najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže 
vse vernike od izpolnjenega 18. leta do začetka 
60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse 
petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek 
od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim delom 
pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih 
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je 
praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna 
slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.

KRIŽEVI POTI

Tudi letos bomo imeli križeve pote v Stopičah in po 
podružničnih cerkvah. Lepo vabljeni k tej postni 

pobožnosti, še posebej letošnji birmanci in starši. 
5. 3. - v Stopičah, ob 15h 
12. 3. - na Dolžu, ob 15h
19. 3. - v Črmošnjicah ob 15h
26. 3. - na Gornji Težki Vodi, ob 15h
2. 4. - v Pangrč Grmu, ob 14h (start na križišču) in 
maša ob 15h
9. 4. - v Stopičah, ob 14h, in priložnost za sveto spoved

VABILO NA BLAGOSLOV 
GORŠINOVEGA KRIŽA
11. marca 2017 ste lepo vabljeni na blagoslov 
Goršinovega križa. Blagoslov bo pred hišo Antona 
Goršina, Verdun 3.

ŠOLA ZA ZAKON - ODMEVI

V preteklem mesecu smo imeli v sklopu zakonske 
skupine župnije Stopiče na obisku zakonca Marka 

in Bernardo Hrovat, ki v sodelovanju s p. Andrejem 
Bendo v novomeški škofiji vodita Šolo za zakon. Ta 
sicer že leta poteka v sklopu gibanja Najina pot.
Njuno pričevanje je bilo doživeto in prepričljivo; 
pokazalo je, kako koristna je š(Š)ola za zakon 
tistim parom, ki si vzamejo čas in vsaka dva tedna 
skozi vse leto obiskujejo skupna srečanja ter se 
tako poglobljeno pripravljajo na poroko in kasnejše 
skupno življenje. Leta dolgo se šolamo za svoj 
poklic, da smo v njem lahko uspešni in ga dobro 
opravljamo, zato je toliko bolj pomembno, da 
spoznamo vsaj osnovne zakonitosti medsebojnih 
odnosov, ko se podajamo na njihovo pot. 
Cilj Šole za zakon je narediti skupno življenje 
srečnejše s tem, da se zavestno učimo zakonitosti 
bivanja s sozakoncem. 

Mladi pari res iskreno vabljeni! Šola za zakon je 
vajina najboljša investicija v skupno življenje. 
“Bog je ljubezen, zato tisti, ki ostaja v ljubezni, 
ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem” (1 Jn 4,16).
Tukaj je nekaj tem, ki se jih dotakne Šola za zakon: 
Kako sva se našla? Kako naj odkrijeva, ali sva za 
skupaj? Iz kakšnega zakona prihajava? Kako se 
pogovarjava? Kako usklajujeva različnosti med 
nama? Razlika med žensko in moško naravo. Najin 
odnos do obojih staršev. Najino skupno verovanje. 
Najin odnos do spolnosti v službi ljubezni ...

GREGORJEVO in VABILO K 
BLAGOSLOVU VSEH RESNO 
ZALJUBLJENIH, KI SE ŽELIJO 
POROČITI V BLIŽNJI ali  
MALO MANJ BLIŽNJI PRIHODNOSTI

Čeprav je verjetno kot praznik zaljubljencev danes 
bolj znano valentinovo, pa imamo tudi Slovenci 

svojo različico - Gregorjevo. 
Za 12. marec pravijo, da se takrat 
ptički ženijo. Stari običaj namreč 
pravi, da so se dekleta nekoč 
na gregorjevo ozirala 
v nebo. Prva ptica, 
ki jo je dekle videlo, 
je seveda naznanila, 
kakšen bo njen mož. Ko 
je veljal še stari julijanski 
koledar, je Gregor, znan 



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

12. 2.  Srečanje ŽPS, ob 18h
13. 2.  Zakonska skupina, ob 20h
15. 2.  Skupna dekanijska priprava na krst v 
Šmarjeti, ob 19h
1. 3.    Pepelnica – strogi post
3. 3.    Prvi petek
4. 3.    Prva sobota
5. 3.    1. POSTNA NEDELJA, križev pot v 
Stopičah, ob 15h
10. 3.  Začetek duhovnih vaj v Šmarjeti  
za 9. razred
11. 3.  BLAGOSLOV GORŠINOVEGA KRIŽA, 
ob 13h
12. 3.  2. POSTNA NEDELJA, križev pot na 
Dolžu, ob 15h
15. 3.  Skupna dekanijska priprava na krst 
v Šmihelu, ob 19h
17. 3.  Začetek duhovnih vaj v Šmarjeti  
za 8. razred
20. 3.  Tretji – praktični sestanek za starše 
birmancev, po večerni maši, v Stopičah

kot prinašalec luči, godoval prav na prvi spomladanski 
dan, ko je navadno že toplo. Ta svetnik je bil v resnici 
Gregor Veliki, rojen okoli 540 v Rimu in je veljal za 
idealnega papeža in cerkvenega učitelja. Vpeljal je nov 
koledar, ki ga uporabljamo še danes, in se po njem 
imenuje gregorijanski. S to spremembo koledarja pa se je 
gregorjevo premaknilo nazaj, zato ga zdaj praznujemo 12. 
marca in ne na prvi koledarski spomladanski dan.
Letos ste vsi, ki ste resno zaljubljeni in se želite kmalu 
ali pa na dolgi rok poročiti, vabljeni k blagoslovu v 
nedeljo, 12. marca, med mašo, ob 10h. Blagoslov velja 
tudi za zakonce, ki ste še vedno zaljubljeni, kar ni nič 
narobe.

LEPO VABLJENI NA NIKODEMOVE 
VEČERE v BARAGOV ZAVOD v Šmihelu
Spored Nikodemovih večerov 2017

Četrtek, 16. 2. 2017: Jaz – midva – mi pred Bogom – 
nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek

Petek, 17. 2. 2017: Rešena iz 
pekla – Ania Golędzinowska

Ania Golędzinowska 
bo spregovorila o svoji 
življenjski zgodbi. Iz 
težkega otroštva se je 
želela rešiti z odhodom 
v svet visoke mode, 
ki ji je prinesel nove 
rane in razočaranja. Je 
nekdanja manekenka, 
model, televizijska voditeljica. Od blizu se je srečala z 
nočnimi klubi, drogo, elitno bogataško milansko druščino, 
sodelovala je z znanimi imeni iz sveta mode, zabave, 
glamurja, športa ... Pripoveduje svojo zgodbo o rešitvi iz 
sveta omame.

 Četrtek, 2. 3. 2017: Družina med poklicanostjo in 
resničnostjo – dr. Stanislav Slatinek, Karmen Kristan in 
dr. Igor Bahovec

 Petek, 3. 3. 2017: Kje so naši sinovi in hčere? – Aleš 
Čerin, Neža Repanšek in Miha Kramli

 Vzgoja v družini prej ali slej naleti na vprašanje 
postavljanja meja. Gostje bodo spregovorili o tem, do kod 
mladim nuditi varnost in kako jih spodbuditi, da iz varnega 
družinskega gnezda poletijo v samostojnost. Dotaknili 
se bodo tudi različnih sodobnih odvisnosti (odvisnost 
od internetnih vsebin, mobilnih telefonov, pornografije, 
kockanja in drugih dovoljenih sodobnih drog), s katerimi 
se kot terapevt vsakodnevno srečuje eden od gostov. 
Predavanje je primerno za vse starostne skupine.
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PONEDELJEK
27. februar
Gabrijel ŽMB

18h (OREHEK) + Terezija Turk, obl.

TOREK
28. februar
Roman

8h (STOPIČE) 

SREDA
1. marec
PEPELNICA – 
strogi post

7h (STOPIČE) 

18h (DOLŽ) ++ st. Jože in Neža 
                  Klobučar, Pepca in France

ČETRTEK
2. marec
Neža Praška

18h (STOPIČE) ++ Franc in Alojzija 
                                   Bele, obl.

PRVI PETEK
3. marec

Kunigunda

17h (DOLŽ) po namenu darovalca
                      ++ starši in Martin 
                            Kobe, obl.
18h (STOPIČE) ++ Alojz Ilar, obl., in 
                                   Angela

PRVA SOBOTA
4. marec
Kazimir

18h (STOPIČE) + Jože Bele 
                             ++ Janez in Jožefa 
                                   Kobe

1. POSTNA 
NEDELJA 

5. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Rozalija in Janez 
                                   Staniša, obl.
                            ++ Pepca in Lojze 
                                  Gal, obl.
15h (STOPIČE) KRIŽEV POT 

PONEDELJEK
6. marec
Fridolin

18h (OREHEK) ++ družina Mirtič 
                            (Sela) in Terezija Turk

TOREK
7. marec
Perpetua in 
Felicita

18h (OREHEK) + Alojz Murn
                             + Alojz Božič, obl.

SREDA
8. marec
Janez od Boga

18h (DOLŽ) ++ starši Pavlin

ČETRTEK
9. marec
Frančiška Rimska

18h (HRUŠICA) + Jože Mervar, obl.

PETEK
10. marec
40 mučencev iz 
Armenije

18h (STOPIČE) ++ Jože in Ivana 
                                  Hribar, obl.
                            ++ Anton Brulc, obl., 
                               Ivana in brat Anton 

SOBOTA
11. marec

Benedikt

18h (HRUŠICA) ++ Frančiška 
                                    Srebrnjak, 1. obl.
                             ++ Stanko 
                     Kastrevec, obl., in Jožefa

2. POSTNA 
NEDELJA

12. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Košmerlj, obl.
                            + Murn Marija, obl.
15h (DOLŽ) KRIŽEV POT

6. NEDELJA 
MED LETOM

12. februar

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Kastelec, 
                                10. obl.
                            ++ Jeruševi in starši 
                                  Bele 

PONEDELJEK
13. februar
Jordan Saški

18h (OREHEK) + Alojz Murn
                             ++ Turk (Hrib)

TOREK
14. februar
Valentin (Zdravko)

18h (ZAJČJI VRH) ++ Anton in 
Alojzija Turk, obl. 

SREDA
15. februar
Klavdij

18h (STOPIČE) ++ Turk Franc in 
                                   Martina
                             Marija Avguštin, obl.

ČETRTEK
16. februar
Julijana Koprska

18h (DOLŽ) po namenu darovalca

PETEK
17. februar
Silvin

18h (CEROVEC) ++ starši Terezija in 
                                 Anton Grubar, obl.

SOBOTA
18. februar
Frančišek Regis 
Clet

17h (HRUŠICA) + Jožef Rukše, 
                                 30. dan
18h (STOPIČE) + Franc Zupančič, obl.
                        + Anton Fortuna, 1. obl.

7. NEDELJA 
MED LETOM

19. februar

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ sestre in tete 
                                  Ščipalove, obl.
                          ++  st. in brat Murn, 
                     st. Turk in bratje (Sela 4)

PONEDELJEK
20. februar
Sadot

18h (CEROVEC) + Avguštin Zver, 
                                 10. obl.

TOREK
21. februar
Peter Damiani

8h (STOPIČE) 

SREDA
22. februar
Sedež apostola 
Petra

18h (STOPIČE) + Jožefa Turk, obl.
                            ++ Slavka Može, obl.

ČETRTEK
23. februar
Polikarp

18h (CEROVEC) + Polona Juršič, obl.
                               + Marija Ucman, 
                                  30. dan

PETEK
24. februar
Matija

18h (ZAJČJI VRH) ++ Turkovi 
                                       (Moškovi)

SOBOTA
25. februar
Valburga

18h (STOPIČE) ++ Ana, obl., in Alojz 
                                   Andrejčič
                               + Anton Brkopec, 
                                   30. dan

8. NEDELJA 
MED LETOM

26. februar

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) po namenu darovalca
                            ++ starši Klobučar, 
                                  brat Ivan in teta 
                                  Terezija


