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možnost duhovne 
poglobitve ali opravljena 
dobra dela. Vem, da nas po tem 
obdobju na koncu čaka obljuba, 
Jezusovo vstajenje, naše odrešenje. 
Ali res potrebujemo post kot znak spokorjenja? 
Čemu je sploh namenjen, kako nam, posameznikom, 
članom občestva, sploh služi, kje je njegov smisel? 
Za kakšen greh naj delam pokoro? Že v stari zavezi 
lahko preberemo, da so se v znak spokorjenja oblekli 
v raševino in se posuli s pepelom. Mnogi so s postom 
in molitvijo svoje življenje posvetili Bogu. Prikaz prave 
žalosti zaradi greha je Davidova molitev, njegovo 
spokorjenje je bilo iskreno in globoko.  
Tudi Marija v Medjugorju nas vedno znova vabi k postu, 
ki je imenovan za enega od 5 kamnov odrešitve. 
Človek današnje potrošniške družbe pa je pozabil, da 
je vse, kar je ustvarjeno, tu z namenom, da mu služi. 
Namesto tega je človek postal suženj dobrin, ujetnik 
svoje razvajenosti, odvisnik na različne načine. 
Kljub zavedanju škodljivih vplivov se ne zaveda 
svoje ujetosti in vanjo uspešno potiska svoje otroke. 
Vsakodnevni, nepotrebni dosežki sodobne družbe, 
brez katerih danes ne more nihče in tudi večina 
otrok, so tisti, ki ljudi razdvajajo, jih odtujujejo in 

trgajo se vezi ljubezni med njimi, ki bi 
morali biti najbolj povezani. Kjer 

pa ni ljubezni, ni Boga. Kako 
naj se potem Jezus 

vrne nekam, kjer ga 
ne poznajo? Tako, 
da se letos na post 

temeljito pripravimo. 

POST

Pred kratkim smo se spominjali dne, ko so, po 
Mojzesovi postavi, starši Jezusa pripeljali v 
tempelj in opravili daritev, kot je zapisano. Tudi v 

našem imenu je spregovoril starček Simeon, ki je videl 
dete Jezusa in dano mu je bilo, da je v njem prepoznal 
Gospodovega Maziljenca. Njegovo veselje je tudi naše 
veselje, saj je bila po njem tudi nam dana obljuba. 
Vendar veselje ne traja dolgo. V Simeonovi napovedi 
Jezusovi materi, ko ji reče – in tvojo dušo bo presunil 
meč – lahko zaslutimo prihod težkih časov, nič pa ne 
pove, kdaj to pride. Mi seveda vemo, saj se hitro 
približuje čas brez aleluje, čas  odpovedi, ki se prične 
takoj po veselih pustnih norčijah in rajanju na 
pepelnično sredo. Pepelnica je prvi dan postnega časa, 
ki traja do velike noči, to je 46 dni. Ta dan je priložnost, 
da se udeležimo obreda pepeljenja, ki nas spomni na 
našo umrljivost in kliče k spokornosti. Temu sledi 
postni čas, ki v ljudeh sproža različne občutke in 
reakcije. Od takih, da je to čas, ko naj solidariziramo z 
žrtvami alkoholizma, do tistih, ki se obregajo in 

posmehujejo takim in 
drugačnim 

odpovedim. Sama 
pri tem pogosto 
pomislim na 
milosti, ki jih 
post prinaša, 
na 

(nadaljevanje na naslednji strani)

»Duša, 
le pojdi z 
mano, z 
menoj na 
dolgo pot …«
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Pomislimo na vse tiste, katere odtujuje sodobna 
tehnologija, ki je tihi, prikriti uničevalec medsebojnih 
odnosov. Še zavedajo se ne, da so posledice odvisnosti 
od računalnika, televizije in ostalih ekranov ravno tako 
hude ali še bolj, kot posledice odvisnosti od kajenja 
in drugih nedovoljenih substanc. V podporo njihovi 
rešitvi izpod teh ujetosti se tudi mi sami odpovejmo 
katerikoli od teh razvad v času posta. Če nam je 
težko, z molitvijo poprosimo za podporo, vztrajanje v 
postu. Prav gotovo nas bodo napadale skušnjave, kar 
ni nič nenavadnega. Tudi Jezus je bil v času svojega 
posta v puščavi preizkušan od hudobnega duha. 
Premagovanje svojih skušnjav lahko razumemo tudi 
kot hojo z Jezusom na Kalvarijo. Naj bo to naš delež, ki 
ga Jezusu darujemo za namene odrešenja človeštva. 
Ko sem s spovednikom spregovorila o osebnem 
namenu letošnjega posta in ga prosila za spodbudne 
besede, ki bi okrepile moj namen, mi je dejal, da je to 
tako kot povsod, pri vsakem delu. Ni dovolj samo dober 
namen, potrebujem tudi dober načrt in vnaprej določen 
red, ki je lahko tudi zapisan, če mi to pomaga. Seveda 
sem ga poslušala in sem skoraj že pripravljena.
In Ti, draga sestra, dragi brat, v kateri fazi priprave si? 
Še je čas, pridruži se vsem, ki imajo post za duhovno 
očiščenje in zbližanje z Bogom. Skupaj z Bogom 
bomo zmogli, še posebej, če pustimo, da on vodi pota 
našega življenja. 
I. F.

150 LET OD SMRTI  
FRIDERIKA IRENEJA 
BARAGA

Dne 19. januarja 2018 je minilo 
150 let od smrti našega 
velikega misijonarja in prvega 

škofa v Marquettu v ZDA, Friderika Ireneja Baraga 
(1797–1868). 
To obletnico je zaznamovala slovesnost v župnijski 
cerkvi v Trebnjem, v soboto, 13. januarja. Somaševanje 
je vodil novomeški škof Andrej Glavan, ki je v pridigi 
orisal nekatere poudarke iz življenja in dela velikega 
misijonarja. Govoril je o nerazumevanju sobratov v 
Sloveniji in težkem položaju med Indijanci, kjer se je 
boril z revnimi življenjskimi razmerami, kruto naravo 
in raznimi razvadami, ki so jih prinesli belci. Hkrati je 
naredil ogromno za poučevanje, vzgojo in pismenost 
indijanskih ljudstev Očipve in Otava. Baraga je pri 
vsem duhovniškem in misijonskem delu gnala Božja 
ljubezen in velika gorečnost za zveličanje duš v duhu 
njegovega škofovskega gesla: „Le eno je potrebno“. 
Po maši je bila v cerkvi krajša akademija, ki jo je ob 
predstavitvi Baragovega življenja oblikoval študentski 

pevski zbor Zavoda sv. Stanislava. V posebnem 
prostoru pa so se po maši zbrali koledniki, ki so 
prisluhnili pričevanju laiških misijonarjev in si ogledali 
predstavo čarodeja. V Cerkvi so bili med mašo in po 
njej na ogled in otip tudi različni predmeti iz Baragove 
zapuščine oz. v njegov spomin: Baragov mašni 
plašč, palica, ki jo je v znak spoštovanja prejel od 
Indijancev, krplje, s kakršnimi je prehodil velikanske 
razdalje, molitvenik Dušna paša, znamenje njegove 
vzgojiteljske vloge, prazna steklenica, znamenje 
njegove zaobljube k abstinenci in boja proti alkoholu 
med Indijanci, skrinjica z darovi kolednikov in 
Baragova podoba. 
Povzeto po poročilu Janka Pirca v 
Jagodah naše pastorale.

SVETOPISEMSKI MARATON
V soboto , 3. 2. 2018, je po večerni 
maši v Stopičah potekal svetopisemski 
maraton.  Ob prebiranju modrega 
Siraha se je zvrstilo lepo število bralcev. 
Kljub snegu pa smo imeli precej poslušalcev.
Sirahova knjiga je knjiga Svetega pisma stare zaveze. 
Okoli leta 180-175 pr. n. št. jo je napisal Ješua ben 
Eleazar ben Sira, jeruzalemski Jud, ki je pozneje živel v 
Aleksandriji. Avtorjev vnuk je pozneje v Egiptu knjigo 
prevedel iz hebrejščine v grščino in dodal tudi kratek uvod.
Knjiga predstavlja zbirko naukov in izrekov o 
pravičnem in pobožnem življenju, zato jo uvrščamo 
med svetopisemsko modrostno literaturo. Sestavljena 
je iz modrih izrekov, nasvetov, hvalospevov, molitev in 
navodil, ki se navezujejo na situacije iz vsakdanjega 
življenja. Opozarja na negativne pojave v družbi in 
spodbuja vernike, naj spoštujejo zakon Najvišjega in 
naj se ne sramujejo vere.

Vabilo za starše in veroučence  
7. in 8. razreda
Spoštovani starši in veroučenci 7. in 8. razreda!
 Čas birme v letu 2019 se dejansko zelo hitro 
približuje. Zato želim, da se počasi skupaj 
uglasimo na ta dogodek. Ker bodo vaši 
odraščajoči otroci pri birmi prejeli darove svetega 
Duha, vas starše in bodoče birmance vabim, da 
o njegovem delovanju in o njegovih mnogoterih 
darovih skupaj prisluhnemo gostu patru Miu 
Kekiću. Srečanje za 8. razred bo 22. 2., ob 19h, 
za 7. razred pa 15. 3., ob 19h. Srečanji sta ločeni 
zaradi pomanjkanja prostora v učilnici. 
Želim, da bi že v času priprave uspeli doživljati 
srečo v bližini Boga.



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
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11. 2. 6. NEDELJA MED LETOM – god Lurške Matere Božje
14. 2. PEPELNICA – STROGI POST in začetek postnega 
časa
15. 2. NIKODEMOV VEČER v Baragovem zavodu, ob 19h
16. 2. NIKODEMOV VEČER v Baragovem zavodu, ob 19h
17. 2. A ME SLIŠ`Š ŽIVETI? - Pričevanje Ane in Vida Planinc 
v Baragovem zavodu za mladino ob 18:30.
17. 2. Cerkev ob 8h čistita in krasita Cerovec in Črmošnjice.
18. 2. 1. POSTNA NEDELJA in križev pot v Stopičah, ob 15h
21. 2. Skupna dekanijska priprava na krst, ob 19h 
v Šmihelu
22. 2. Predavanje patra Mia Kekića za starše in veroučence 
8. razreda, ob 19h v župnišču
22. 2. NIKODEMOV VEČER v Baragovem zavodu, ob 19h
23. 2. NIKODEMOV VEČER v Baragovem zavodu, ob 19h
24. 2. Cerkev ob 8h čistita in krasita Dolnja in Gornja 
Težka Voda.
25. 2. 2. POSTNA NEDELJA in križev pot na Dolžu, ob 15h
28. 2. Srečanje ključarjev v župnišču, ob 19h
2.   3. Prvi petek in obhajanje po domovih z Najsvetejšim
3.   3. Prva sobota.
3.   3. Cerkev ob 8h čistita in krasita Stopiče in Plemberk
4.   3. 3. POSTNA NEDELJA in križev pot na Zajčjem Vrhu, 
ob 15h
4.   3. Grozdetov molitveni shod in maša na Zaplazu, 
ob 15h
5.   3. Drugi sestanek za starše prvoobhajancev, ob 19h
10  3. Cerkev ob 8h čistita in krasita Verdun in Šentjošt.
11. 3. 4. POSTNA NEDELJA in križev pot na Dolžu ,ob 15h
12. 3. Srečanje zakonske skupine, ob 20h

NAPOVEDNIK

Kljub časovni oddaljenosti so besedila aktualna, saj se 
dotikajo medčloveških odnosov znotraj družine in družbe, 
hkrati pa vzgajajo vsakega posameznika v krepostih, kot 
so: kdaj in kako molčati, na kakšen izbirati prijatelje, moža, 
ženo, kako biti radodaren, moder, kako sprejemati grajo, 
uporabljati materialne dobrine … Kot eno najpomembnejših 
vodil pa Sirah izpostavi spoštovanje do staršev in zaupanje 
v Božjo modrost.
Odločitev, da se letos prebira Sirahovo knjigo, se je izkazala 
kot odlična, saj je ob njej vsak lahko našel mnogo paralel z 
vsakdanom, hkrati pa začutil čudovit Božji dotik in Njegovo 
nenehno navzočnost.  M.U.

Nikodemovi večeri v Novem mestu 2018
Četrtek,  15. 2., ob 19. uri:
Okrogla miza z dr. Katarino Kompan Erzar, br. Jonom 
Vene OCist in Vidom Planincem z naslovom: »Mladi v 
iskanju vrednot«
Pri mladih lahko včasih začutimo brezbrižnost do verskih in 
drugih vrednot. Vprašali se bomo, ali je to res tako. Kakšen svet 
zapuščamo mladim? Kako mladim predstaviti vrednote kot cilj, za 
katerega se splača potruditi in kaj tudi žrtvovati. 

Petek, 16. 2., ob 19. uri:
Pričevanje br. Jakoba Kunšiča OFM Cap z naslovom: 
»Mladi med tradicijo in iskanjem osebne vere«
Kapucin br. Jakob Kunšič bo razmišljal o razmerju med 
tradicionalno katoliško vero, ki poudarja pripadnost Cerkvi, udeležbo 
pri sveti maši ter drugih zakramentih, prakticiranje pobožnosti 
in izpolnjevanje Božjih ter cerkvenih zapovedi, ter izzivih mladih 
kristjanov, ki želijo prodreti v globino, saj v današnjem času težko 
obstanejo brez lepote osebne vere.

Četrtek, 22. 2., ob 19. uri:
Pričevanje francoskega patra Jeana-Philippea 
Chauveaua z naslovom: »Čez dan v zaporu, ponoči med 
prostitutkami«
Jean-Philippe Chauveau je 65-letni duhovnik, ki pripada skupnosti 
sv. Janeza. Najprej bo spregovoril o poti svoje poklicanosti. Nato pa 
nam bo predstavil svoje poslanstvo, ki ga je podnevi izvrševal kot 
duhovnik v zaporih, ponoči pa je svojo službo opravljal v avtodomu 
med prostitutkami v pariškem Bulonjskem gozdu. Jean-Philippe 
je o svojih izkušnjah in poslanstvu napisal knjigo »Duhovnik med 
prostitutkami«, ki je prevedena tudi v slovenski jezik.

Petek, 23. 2., ob 19. uri:
Predavanje dr. Draga Ocvirka z naslovom: »Islam: 
ekstravagantna ponudba – magnet za mlade«
Dr. Drago Ocvirk bo spregovoril o prevladujočih tokovih v islamu, 
ki se borijo za duše tako muslimanov kot nemuslimanov ne le v 
islamskih deželah, marveč tudi na Zahodu, tudi v Sloveniji. Pri tem 
bo izhajal iz konkretnih primerov in nakazal razloge, zakaj islam, 
predvsem v svojih najstrožjih in skrajnih izvedbah, ki so popolno 
nasprotje zahodnega načina življenja in vrednot, privlači mlade, 
fante in dekleta, na Zahodu.
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PONEDELJEK
26. februar
Aleksander (Branko)

18h (DOLŽ) ++ starši in Martin 
                             Kobe, obl.

TOREK
27. februar
Gabrijel ŽMB

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
28. februar
Roman

18h (DOLŽ) ++ Turk Terezija in 
                           Kristina Turk, (3. obl.)

ČETRTEK
1. marec
Albin

18h (STOPIČE) ++ Antonija in Alojzij 
                                  Barbo

PRVI PETEK
2. marec
Neža Praška

17h (DOLŽ) ++ Martina in Franc 
                   Jančar, obl., Marjan Jančar
18h (STOPIČE) po namenu

PRVA SOBOTA
3. marec
Kunigunda

18h (STOPIČE) ++ Janez in Jožefa 
                                  Kobe, obl., 
                                ter sestra Jožica

3. POSTNA 
NEDELJA 
4. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) ++ Pepca in Lojze 
                   Gal, obl., Janko Badovinac
                           + Jože Šega, 1. obl.
KRIŽEV POT NA ZAJČJEM VRHU, OB 15h 

PONEDELJEK
5. marec
Hadrijan

18h (HRUŠICA) + Jože Kastrevec

TOREK
6. marec
Nika

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
7. marec
Perpetua in Felicita

18h (STOPIČE) + Viktor Blatnik

ČETRTEK
8. marec
Janez od Boga

18h (STOPIČE) + Anton Brulc, obl.

PETEK
9. marec
Frančiška Rimska

18h (STOPIČE) + Janez Hrovat, obl.
                           + + Ivana in Jože 
Hribar, obl., ter sin Vilko

SOBOTA
10. marec
40 mučencev iz 
Armenije

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

4. POSTNA 
NEDELJA

11. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) + Marija Murn (Dolž)
                           + Franc Košmerlj, obl.
KRIŽEV POT NA DOLŽU, OB 15h

6. NEDELJA 
MED LETOM
Lurška Mati 
Božja
11. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Ivana Bukovec,obl., 
                                in Marija Gazvoda
          ++ Franc Kastelec, obl. (DTV)
                       + Anton Erlah, 30. obl.

PONEDELJEK
12. februar
Feliks

18h (CEROVEC) + Avguštin Zver, obl.

TOREK
13. februar
Jordan Saški

8h (STOPIČE)  po namenu

SREDA-
PEPELNICA
STROGI POST
14. februar
Valentin

7h (STOPIČE) + Franc Zupančič, obl.
10h (DOLŽ) po namenu
18h (ZAJČJI VRH) ++ Alojzija in 
                                    Anton Turk, obl. 
                                    (Zaj. Vrh 13)

ČETRTEK
15. februar
Klavdij

18h (STOPIČE) ++ družina Avguštin

PETEK
16. februar
Julijana Koprska

18h (CEROVEC) + Anton Juršič in 
                      vsi ostali pokojni Juršič
                              + Jože Juršič, obl., 
                       in ostali pokojni Juršič

SOBOTA
17. februar
Silvin

18h (OREHEK) ++ družina Mirtič in 
                                  Terezija Turk
                           ++ Marija Ovniček, 
                                 1. obl.

1. POSTNA 
NEDELJA 

18. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Rozalija in Janez 
        Staniša, obl., Jožefa Luzar, obl.
                             ++ tete in sestre 
                                   Ščipalove
KRIŽEV POT V STOPIČAH, OB 15h

PONEDELJEK
19. februar

Konrad iz Piacenze

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

TOREK
20. februar
Sadot in perzijski muč.

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
21. februar
Peter Damiani

MAŠA DRUGJE 

ČETRTEK
22. februar
Sedež apostola Petra

18h (CEROVEC) + Polona Juršič, obl.

PETEK
23. februar
Polikarp

18h (STOPIČE) ++ Ana, obl. ,in 
                                  Alojz Andrejčič
                           + Jožefa Turk, obl.
                           ++ Marija Brulc, obl., 
                   mož Alojz in sin Ladislav

SOBOTA
24. februar
Matija

16h (ZAJČJI VRH) po namenu

2. POSTNA 
NEDELJA 

25. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Murnovi (Vel. 
                   Oreh. 7) in Jurčkovi (Sela)
                + Andreja Ucman, 4. obl.
              + Miroslav Košmrlj, 30. dan
 KRIŽEV POT NA DOLŽU, OB 15h


