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POST IN MOLITEV

»K tebi, o sveti Jožef,
pribežimo v svojih
stiskah, in ko smo na
pomoč poklicali tvojo
sveto nevesto, prosimo
zaupljivo tudi tvojega
varstva.«

Z

a kristjana je post nekaj več kot samo
prilagajanje jedilnika za slaba dva meseca.
Obdobje priprave na veliko noč je povabilo,
da bi v sebi nekaj spremenili. Izpraznimo iz sebe in
iz svojega življenja tisto, kar nas omejuje ali duši,
tisto, česar ne potrebujemo, kar je le fasada ali
kar zastruplja naše odnose, in vse tisto, česar si v
resnici ne želimo. Prosimo Jezusa, da na to mesto
doda nekaj, kar v resnici potrebujemo. Sami pa
lahko nadomestimo telesno odpoved z branjem
ali z molitvijo ali s prebiranjem Svetega pisma.
Privoščimo si malo miru, časa za premišljevanje
in za družinsko molitev. Že star pregovor pravi:
»Družina, ki moli skupaj, ostane skupaj.« Včasih je
bila molitev del vsakdanjika, babice so molile ves
čas, tudi zdaj smo lahko srečni, če še kdo moli za
nas. Koliko pa mi molimo za druge, za svoje otroke,
zakonce, starše, prijatelje?
Molitveni križ, ki vsak teden potuje od družine do
družine ali posameznikov, je idealna priložnost za
umiritev in družinsko srečevanje ob njem v molitvi.
Kaj pa nam Jezus pove o skupni molitvi: »Kjer sta
namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam

sem jaz sredi med njimi.« In ko iz naših ust pride
iskrena molitev, jo s svojimi rokami sprejmejo
angeli in nesejo naproti Bogu. Ne smemo sicer
samo moliti in prositi Boga za to, kar hočemo,
ampak za to, da nam bo On z veseljem podaril
to, kar res potrebujemo.
Molitev dela čudeže, povezuje, osvobaja,
osrečuje. Če se otroci rodijo in rastejo v ozračju
molitve, bodo to milosti polni Božji otroci, kar
prejemajo, bodo kasneje v svojem življenju
posnemali.
Sprejmimo Jezusa medse, ne bo nas pustil
praznih.
I.Š.
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10 zapovedi zrelega očetovstva

O

b godu svetega Jožefa, Jezusovega vzgojitelja
in rednika, ki ga praznujemo 19. marca, sem
se odločil, da iz revije Božje okolje povzamem
članek na temo o očetovstvu, s katero imam tudi
sam včasih težave, ko poučujem otroke verouk.
Spoštovani očetje, vabim vas, da skupaj pogledamo
teh deset nasvetov.
1. Išči Boga kot Očeta. Starševstvo je darovanje
življenja po zgledu samega Stvarnika. Pristna
starševska - očetovska in materinska - ljubezen
lahko temelji samo na doživetju Boga kot Očeta,
ki ljubi svojega Sina z večno ljubeznijo. Zato je za
vsakega moža odkrivanje božjega očetovstva pogoj
za zavesten in zrel odgovor na klic k očetovstvu.
2. Postani dober sin, da boš lahko dober oče. Za
mladega moža je edina pot k očetovstvu izkušnja
sinovstva. Ni druge poti. Mnogi možje niso sposobni
za zrelo očetovstvo samo zato, ker nimajo izkušnje
poslušnega sinovskega odnosa s svojimi starši, zlasti
z očeti. Otroci so poklicani k odpuščajoči ljubezni do
staršev, še posebej, če so bili v odnosu do njih kakor
koli prizadeti. Da bi lahko postal ponižen, zvest in
usmiljen mož in oče, se moraš najprej naučiti biti
usmiljen, zvest in ponižen sin. Tudi odnos odraslega
sina do očeta in matere mora temeljiti na ponižnosti
in globokem spoštovanju: »Poslušaj svojega očeta,
ki ti je dal življenje, ne zaničuj svoje matere, ko se
postara. Naj se veselita tvoj oče in tvoja mati, naj se
raduje tvoja porodnica« (Prg 23, 22.25).
3. Zapusti očeta in mater, kakor naroča Sveto
pismo. »Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater
in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso« (1Mz
2,24). Fizična in čustvena nenavezanost na starše
je pogoj za zrelo zakonsko življenje in očetovstvo.
Takšne nenavezanosti pa ne dosežemo le s fizično
zapustitvijo staršev, ampak se moramo z njimi tudi
notranje spraviti. Odhod od doma brez resnične
notranje sprave s starši je bolj izhod v sili kot pa
»moški odhod«. Da bi lahko postali zares neodvisni
od staršev, moramo biti z njimi v svobodnem odnosu.
Veliko mož ni sposobno notranje »zapustiti očeta
in matere« zato, ker jim ne želijo resnično odpustiti
in se spraviti z njimi. Nenavezanost na starše možu
omogoča polno uporabo darov, ki jih je od njih
prejel, po drugi strani pa ga postopoma osvobaja
pogojenosti, ki je posledica njihove vzgoje. 4. Daj
svojim otrokom varnost in ljubezen v družini.
Otrok ne potrebuje le posamične ljubezni očeta in
matere, temveč tudi njuno medsebojno ljubezen, po
kateri spoznava pomen človeške ljubezni, družine in
zakona. V družini doživlja oporo in občutek varnosti.
Zato je za vsakega očeta zelo pomembno, da najprej

razvije ljubeč
odnos z ženo,
nato pa toplo
družinsko ozračje,
ki ga od vsega
začetka prevevajo
starševska
ljubezen,
medsebojna skrb,
sloga in občutek
varnosti.
5. Zaupaj svojim
otrokom. »Samo mož, ki ohrani zaupanje v svojega
sina, kljub dogodkom, ki bi ju lahko razdvojili, je
res vreden očetovskega naziva« (M. Legami). Oče
pa lahko otroku zaupa samo, če vsaj malo zaupa
tudi vase. Zaupanja otroku ne more vsiliti, ampak
si ga mora zaslužiti. Drugače povedano, zaupanje si
mora »pridobiti«. Otrok očetu zaupa, kadar se čuti
ljubljenega in doživlja njegovo zaupanje. Odraščajoči
otrok ne pričakuje od očeta, da bo v vsem popoln in
nezmotljiv. Pričakuje pa, da mu bo izkazal zanimanje
in zaupanje: zaupanje v njegove želje, sposobnosti in
dobre namene.
6. Pridobivaj si avtoriteto pred otroki. Mož ne
postane oče zato, da bi mu otroci stregli, ampak da bi
on služil njim in se jim razdajal (prim. Mt20,28). Oče
si pridobiva avtoriteto z odgovorno ljubeznijo, skrbjo
in služenjem otrokom. Vsak oče se mora zavedati
pomena svoje avtoritete. Otrok očetovo avtoriteto
potrebuje in je do nje upravičen. Oče, ki v očeh otrok
nima avtoritete, jim ne more dajati občutka varnosti
in opore ter jih učiti življenjskih modrosti. In če
avtoriteto zlorablja za svoje ugodje, otroci ne bodo
sprejeli njegovih stališč in nasvetov.

PRIPRAVA NA
KRŠČANSKI ZAKON
bo 17., 18., 19. in 24., 25., 26. marca, od 18. do
20. ure, v Baragovem zavodu v Šmihelu (info:
070 709 670). Priporočljivo je, da zaročenca s
to pripravo ne čakata do zadnjega trenutka, saj
jima le-ta odpira nova obzorja in vprašanja za
pogovore.
Še bolj pa priporočam mladim parom obisk
enoletnega programa šole za zakon. Taka
priprava se zdi na prvi pogled zelo dolga.
Vendar če pomislite, koliko let se pripravljamo
denimo na prvo obhajilo, na birmo in mašniško
posvečenje, na sklenitev zakona, ki naj traja do
konca vajinih dni, pa intenzivno samo 6 dni...
Odločite se. Ne bo vam žal.

7. Uči otroke premagovanja notranjih in zunanjih težav.
Posebna očetova naloga je naučiti otroke »umetnosti
bojevanja« v najbolj plemenitem smislu. Vsi se moramo
boriti na dveh »frontah« - notranji in zunanji. Notranji boj
bijemo proti lastnim slabostim, skušnjavam, nestanovitnosti,
nagnjenosti k begu pred težavami in tako dalje; zunanjega
pa v svetu, kjer želimo doseči čim boljšo izobrazbo in službo,
se spopadamo s krivicami, rivalstvom in podobno. S tem
bojem skušamo sebi in svojim zagotoviti dostojno in pošteno
življenje. Oče je dolžan svoje otroke braniti. Njegova posebna
naloga pa je, da jih nauči bojevati se proti lastnim slabostim
in živeti v sožitju z drugimi. Naučiti jih mora ne le zmagovati,
ampak tudi sprejemati poraze.
8. Nesebično ljubi svoje otroke. Oče in mama ne dajeta
otrokom življenja zato, da bi v zameno od njih kaj dobila,
ampak zato, da bi se njuna ljubezen in življenje v njih
nadaljevala. Očetova nesebična ljubezen je odsev nesebične
ljubezni Boga Očeta. Z njo oče kaže otroku pot k Bogu.
Očetova ljubezen, ki je odvisna od otrokovih sposobnosti,
akademskih in drugih dosežkov, pa je pogojna in omejena.
9. Doma ustvarjaj ozračje svobode. Pristen odnos med
očetom in otroki se lahko razvije le v popolni svobodi. Samo
v ozračju zaupanja in svobode bo otrok očetove vrednote
spontano sprejel za svoje. Oče nikoli ni otrokov gospodar.
Tudi ko je otrok še povsem odvisen od njega, mu služi kot
»starejši brat v veri«.
10. Vsak dan otrokom posveti nekaj časa. Očetovstvo
vse od otrokovega prihoda na svet od očeta zahteva čas.
Eden od najbolj dragocenih darov, ki jih oče lahko da
svojemu otroku, je, da mu vsak dan posveti nekaj časa.
Tega ne more zamenjati ali nadomestiti z ničimer drugim.
Pomanjkanje časa, preživetega z očetom, slabo vpliva na
otrokov čustveni, intelektualni in duhovni razvoj. Še posebej
zaradi tega trpijo sinovi. Danes je posvečanje časa eden
največjih izzivov očetovstva. Rešitev ni v tem, da z njimi
preživijo veliko
V župniji smo začeli s prepevanjem časa v določenih
v otroškem pevskem zboru. Lepo
obdobjih, potem
povabljeni otroci od 6. leta dalje ob pa spet drugič nič.
ponedeljkih ob 18. uri v župnišče.
Očetovstvo zahteva
redno, vsakdanje
posvečanje
pozornosti
otrokom.
Čeprav se veliko
mož slabo znajde
v očetovski vlogi,
niso izgubili
globoke želje po vzgajanju otrok. Očetovsko je predvsem
služenje otrokom. To ni le tradicionalna vloga in naloga, ki
se prenašata iz roda v rod, ampak vzvišeno poslanstvo in
poklic, ki - bolj kot kdajkoli - zahteva predanost, odpoved
samemu sebi in moško ustvarjalnost, predvsem pa globok
odnos z Bogom Očetom.

Napovednik
15. 3. Skupna dekanijska priprava na krst v
Šmihelu, ob 19h
16. 3. Srečanje ključarjev, ob 19h, v župnišču
17. 3. Začetek duhovnih vaj v Šmarjeti za 8.
razred
19. 3. Papeška nedelja, ko se Bogu
zahvaljujemo za papeža Frančiška.
20. 3. Tretji – praktični sestanek za starše
birmancev, po večerni maši v Stopičah
26. 3. Sestanek ŽPS, ob 19h
29. 3. Blagoslov obnovljene kapele v bolnici,
ob 19:30
31. 3. Križev pot za mlade. Začetek pri
Bajnofu, z baklami, ob 20h
V primeru dežja bo križev pot v
podružnični cerkvi v Mačkovcu.
2. 4. Farani boste lahko pri farni cerkvi dobili
oljčne vejice za izdelavo butaric. Dobrodošli
prostovoljni prispevki.
3. 4. Praktični sestanek za starše
prvoobhajancev, ob 19:45.
8. 4. Ob 10h bomo z otroki v veroučni učilnici
izdelovali butarice.
9. 4. Ob 14h križev pot birmancev in
predpraznična spoved za farane, birmance in
starše.
10. 4. ZAČETEK VELIKEGA TEDNA.
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. 

Oznanila

župnije Stopiče

+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
2. POSTNA
NEDELJA

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Košmerlj, obl.
+ Murn Marija, obl.
12. marec
15h (DOLŽ) KRIŽEV POT
PONEDELJEK 17h (OREHEK) + Janez Klobučar
13. marec
18h (STOPIČE) ++ Kastelic Matilda
in Franc, obl. (DTV)
Leander Seviljski
TOREK
8h (STOPIČE) v zahvalo za
14. marec
ozdravitev
Matilda

SREDA
15. marec

18h (STOPIČE) ++ družina Murn in
Franc Koračin
(Vel. Orh. 12)
Ludovika de
++ Tatjana Doljak, starši
Marillac
Kralj Jože in Lojzka, obl.
ČETRTEK
17h (OREHEK) vsi pokojni iz družine
16. marec
Turk (M. Orh. 6)
+ Marija Ovniček, 30. dan
Hilarij Oglejski
18h (STOPIČE) + Anton Brkopec,
obl., in ostali Brkopec
PETEK
18h (DOLŽ) po namenu darovalca
17. marec
++ Miha in Frančiška
Živec, sestri Marija Kirn
Jedrt (Jerica)
in Angela Kobe
+ Jože Šega, 7. dan
SOBOTA
17h (OREHEK) + Stanko Pipan, obl.
18. marec
18h (STOPIČE) + Janez Hrovat, obl.
+ Jože Brezovar, obl.
Ciril Jeruzalemski
3. POSTNA, 7h (STOPIČE) za župljane
PAPEŠKA
10h (STOPIČE) po namenu
NEDELJA
darovalca
++ Jože Brkopec,
Jožef, Jezusov
Jožefa in Jožefa Božič
rednik
15h (ČRMOŠNJICE) KRIŽEV POT
19. marec
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) ++ Gorenc in Barborič
20. marec
++ Goršin Jože ml. in st.
ter Strajnar Pepca
Klavdija
TOREK
8h (STOPIČE) France
21. marec
Serapion

18h (DOLŽ) ++ oče Jože Ovniček in
sin Jože
++ Elica Škrbec, 3. obl.,
Lea
Jože in sestra Darinka
++ Šašek (Pangrč Grm)
ČETRTEK
18h (OREHEK) + Jože Ovniček, obl.
23. marec
++ Pavla Udovč, obl.,
in starši
Alfonz Turibij
PETEK
18h (HRUŠICA) + Jože Kastrevc
24. marec
(Goriški)
+ Jožef Rukše
Katarina Švedska
17h (DOLŽ) + Janko Badovinac
SOBOTA
18h (STOPIČE) ++ Terezija in Franc
25. marec
Pavlič, obl.
Gospodovo
++ starši Može in
oznanjenje
Pepel, Ana in Marija Može
!!!! PREHOD NA POLETNI ČAS !!!!!!
SREDA
22. marec

4. POSTNA
NEDELJA

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Marija Regina in
za zdravje
26. marec
++ Jožefa Rozenberger, obl., in Alojz
15h (GORNJA TEŽKA VODA)
KRIŽEV POT
PONEDELJEK !!!!!!!! SPREMEMBA URE
VEČERNIH MAŠ !!!!!!!!
27. marec
19h (STOPIČE) + Štefan Murgelj, 3. obl.
+ Anton Brkopec (Stopiče 18)
Gelazij
TOREK
8h (STOPIČE) France
28. marec
Proterij

SREDA
29. marec

19h (DOLŽ) v zahvalo
++ Marija in Franc Kralj

ČETRTEK
30. marec

19h (ŠENTJOŠT) ++ Ambrožič
Janez, obl., in Marija

PETEK
31. marec

19h (CEROVEC) + Anton Juršič
+ Marija Ucman

SOBOTA
1. april

19h (STOPIČE) + Janez Kastelec

5. POSTNA,
TIHA
NEDELJA

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Angela Kastelec,
obl., in starši
14h (PANGRČ GRM) KRIŽEV POT in
maša za:
+ Janez Šašek, obl., + Stanko Živec

Bertold

Janez Klimak
Gvido

Tomaž Tolentinski

2. april

PONEDELJEK 19h (STOPIČE) + g. Edi Eberl
3. april
Rihard (Riko)

TOREK
4. april

8h (STOPIČE) France

SREDA
5. april

19h (CEROVEC) ++ starši Juršič, obl.
in ostali pok. Juršič

ČETRTEK
6. april

18h (DOLŽ) + Jože Šega, 30. dan
19h (STOPIČE) ++ Lajbkovi

Izidor Seviljski
Vincencij Ferrer
Irenej iz Srema

PRVI PETEK
7. april

18h (DOLŽ) ++ vsi Bačarjevi
++ Udovč Janez in Marija
Janez Krstnik de 19h (STOPIČE) + Jože Goršin, obl.
++ starši in stari
la Salle
starši Udovč
PRVA SOBOTA 19h (STOPIČE) + Anton Brkopec
(Stopiče 18)
8. april
Maksim in Timotej

6. POSTNA,
CVETNA
NEDELJA
9. april

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Stane Renuša, obl.
+ Stanislav Judež, obl.
14h (STOPIČE) KRIŽEV POT in
SPOVEDOVANJE

