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REČI, KI SI JIH JEZUS NE ŽELI –
DVOLIČNOST

D

voličnost ima mnogo zametkov. Osebno se ji
nisem mogel tako enostavno izogniti. V življenju
sicer nisem storil veliko napačnih odločitev, ki bi me
ločile od Božje milosti. Le sem ter tja. Moja zgodba
se je začela, ko sem bil še ugleden otrok.
Moj prvi korak k dvoličnosti je bil, ko sem slišal laž
in ji verjel. Laž, če bom sledil Jezusu, ne bom nikdar
imel nobenih težav, grehov in nepopolnosti. Ta laž je
počasi rasla v klin, ki se je čedalje bolj zarival med
uglednim in resničnim otrokom.
Dvoličnost nas prisili, da zavijemo v napačno smer,
ko pridemo do razcepa med tem, kako izgledamo
navzven in kdo v resnici smo. Večkrat kot sem se odločil za napačno smer, toliko bolj sem si prizadeval,
da bi bil najboljši v vsem, kar sem počel.
Jezusovo milost sem zamenjal z lastno popolnostjo.
Morda tudi sami izkušate podobno, ko mislite, da
mora biti vse popolno in začenjate zavračati resnične
težave, s katerimi bi se v resnici morali soočiti. Morda je to jeza, ponos, sovraštvo do sebe, neusmiljenost do drugih ali pa odvisnost od oseb in predmetov, ki začasno prikrivajo resnične težave.
Ne glede na to, za kakšne vrste težavo gre, nas neusmiljeno pehanje za popolnim življenjem odvrača

od Jezusove milosti. V tem primeru gre za
spolzko pot potvorjenega življenja, ki se
kot slepa ulica zaključi z varljivim zadoščenjem in brez prijetnega odnosa z Bogom.
Kako sem se torej rešil dvoličnosti? Nisem
se je rešil. Dvoličnost se začenja s slabo
utemeljenim seznamom opravil, ki jih
(nadaljevanje na naslednji strani)

»Kdor koli
sprejme katerega
izmed takih otrok v
mojem imenu, mene
sprejme; in kdor mene
sprejme, ne sprejme
mene, marveč tistega,
ki me je poslal.«
Mr 9, 37

(nadaljevanje s prejšnje strani)

moram po mojem mnenju opraviti, da mi bodo
pomagala postati to, kar jaz mislim, da moram
postati. Na primer: Da bi postal Božji otrok
(dobra misel), moram najprej postati popoln, da
bom lahko to izpolnil (slaba misel). V resnici pa
je samo Jezus edina pot k Bogu in ne kakršna
koli druga popolnost. Ko sprejmem Jezusa za
Božjega Sina, Bog sprejme mene za svojega.
Nisem se torej rešil dvoličnosti. Jezus me je
rešil.
Brandon, Božji, ugleden, popoln, resnični otrok

Gospod škof Andrej Glavan v naši
župniji – navodila
V naši župniji bo 31. marca praznik svete birme.
Birmoval bo gospod škof Andrej Glavan.
Še prej bo 14. marca obiskal našo župnijo, vse
ali vsaj večino podružnic in se na koncu srečal v
župnišču z vsemi ključarji in člani župnijskega
gospodarskega sveta, predvidoma ob 16h.
28. marca pa se bo ob 17h srečal z našimi
birmanci. K tem srečanju naj pridejo tudi starši,
botri in vsa osnovnošolska mladina, kot je zapisano v navodilih.
Na srečanju birmanci predstavijo, kako so se
pripravljali, in gospodu škofu lahko postavijo
tudi kakšno vprašanje.
Po sveti maši, predvidoma okoli 19h, se bo gospod škof srečal še s člani ŽPS.

Iz govorov sv. Petra Krizologa, škofa
(43. govor)
Kar molitev prosi, post doseže, usmiljenje prejme
Trije temelji so, bratje, na katerih stoji vera, se
dviga pobožnost in sloni krepost: molitev, post
in usmiljenje. Kar molitev prosi, doseže post,
prejme usmiljenje. Trije temelji so in vendar so
eno, ker je v medsebojnem podpiranju zagotovljen njih obstoj.
Duša molitve je post, življenje posta pa je usmiljenje. Nihče naj jih ne skuša razmikati enega

od drugega, ker ne prenesejo ločitve. Kdor ima
le en temelj ali pa nima vseh treh skupaj, nima
ničesar. Zato kdor moli, naj se posti; kakor se
posti, pa naj bo usmiljen in naj usliši prosilčevo
prošnjo, ker ta pričakuje uslišanje. Kdor si pred
prosilcem ne zamaši ušes, mu Bog prisluhne.
Kdor se posti, naj pomisli, kaj se pravi biti
lačen. Sočuten naj bo do lačnega človeka, ki
se v lakoti sklicuje na Boga. Tisti, ki pričakuje
usmiljenja, naj se sam usmili; kdor prosi za milosrčnost, naj jo sam uresničuje; kdor hoče na
posodo dobiti, naj posodi. Prosilec je nepošten,
ako zahteva to, kar bližnjemu odreka.
Človek, sam sebi bodi merilo usmiljenja: tako,
kakor hočeš in kolikor hočeš! Želiš, da bi takoj
dosegel usmiljenje? Z isto naglico se ti usmili
svojih bližnjih na tak način! Molitev torej, usmiljenje in post naj bodo naš zagovornik in obramba pri Bogu, enoten troglasni zagovor.
Kar smo bili zapravili po malomarnosti, si pridobivajmo nazaj s postom. Žrtvujmo naše duše
obenem s postom, saj je to, po prerokovih besedah, naš najodličnejši dar Bogu: Daritev Bogu je
skesan duh, skesanega in ponižnega srca, Bog,
ne zametuješ.
Človek, podari Bogu svojo dušo in mu daruj
svoj post, da bo to čista in živa žrtev, sveto
darovanje, hkrati zate in za Boga. Kdor Bogu ne
prinese takšne daritve, ne doseže opravičenja.
Ni namreč tako velik siromak, da ne bi mogel
darovati samega sebe.
Da bo pa Bog sprejel daritve, naj hodi za njimi
usmiljenje. Post ne vzklije, če ga ne zaliva usmiljenje, posuši se ob suši usmiljenja. To, kar
je za zemljo dež, je usmiljenje za post. Čeprav
kdo ob postu neguje srce, mrtvi počutnost, ruje
hudobije, seje kreposti, ako ne bo točil voda
usmiljenja, ne bo bral sadov.
Če se postiš, pa usiha tvoje usmiljenje, vedi, da
usiha tvoja njiva; kar pa seješ v usmiljenju, bo do
vrha napolnilo tvojo shrambo. Zato, o človek, glej,
da z varčevanjem ne boš izgubljal, zbiraj z razdajanjem. Kar daš revežu, daš sebi, kajti česar ne boš
prepustil bližnjemu, tudi sebi ne boš ohranil.

Marko in Monika Zupanc sta
starša štirih otrok in živijo
v centru Ljubljane. Otroci
pokrivajo starostno obdobje
od začetka osnovne šole, do
univerze. Sta arhitektka in
magister pedagogike, ki svoje znanje, z Božjo pomočjo in
izročanjem v Njegovo naročje, uporabljata pri dnevnih
izzivih zakonskega in družinskega življenja.

Čas in kraj dogodka: 24. 3. 2019,
med sv. mašo ob 7 h in 10 h, v
župnijski cerkvi Marije Device
Tolažnice žalostnih v Stopičah
Po koncu prve maše pa vse tja
do druge maše bo čas za skupno druženje ob dobrotah naših
pridnih gospodinj.
Lepo vabljeni in povabite tudi
vaše bližnje, prijatelje in znance.

VABILO NA ROMANJE
Spoštovani!
Vljudno vabljeni na romanje
za mežnarje, krasilke, krasilce, ključarje ... Pot nas bo
vodila v prelepo Prekmurje.
Romanje bo 16. marca 2019.
Ob 6.00 bo odhod avtobusa
pri Tušu (postaja pri Portovalu) v Novem mestu.
Obiskali bomo prekmurska romarska središča: Bogojina, Turnišče, Odranci itd. Imeli bomo tudi skupno srečanje s prof. Julko Nežič, ki nam bo predstavila
vlogo in pomembnost služb v cerkvi, ter skupno kosilo.
Povratek je načrtovan v večernih urah.
Prispevek poravna župnija.
Prijavite se pri meni do 9. marca.
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V pričevanju bosta spregovorila o tkanju vedno močnejšega odnosa z Bogom v
času težkih preizkušenj ter o
zavestnem prizadevanju za
rast njunega odnosa.
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Zakonska skupina v župniji Stopiče in Družina in
Življenje vabita na pričevanje Marka in Monike
Zupanc, zakonskega para iz Ljubljane.
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Napovednik
10. 3. 1. POSTNA NEDELJA in križev pot v
Stopičah, ob 15h
11. 3. Srečanje zakonske skupine, ob 20h
14. 3. Škofova vizitacija in srečanje s
ključarji ter gospodarskim svetom, predvidoma ob 16h
16. 3. Škofijsko romanje mežnarjev in
vseh, ki krasite in čistite cerkve
16. 3. Cerkev čistita in krasita DOLŽ in
VRHE.
17. 3. 2. POSTNA NEDELJA – PAPEŠKA in
križev pot na Dolžu, ob 15h
19. 3. Praznovanje glavnega zavetnika
škofije, sv. Jožefa, ob 18h, v stolnici
20. 3. Skupna dekanijska priprava na
krst v Šmarjeti, ob 19h
23. 3. Dekanijsko srečanje birmancev in
zaključek praznovanja 500-letnice Stopič
23. 3. Cerkev čistijo in krasijo PANGRČ
GRM, SELA in ZAJČJI VRH.
24. 3. 3. POSTNA NEDELJA, na katero bosta pričevala Marko in Monika Zupanc.
Križev pot bo v Črmošnjicah, ob 15h.
25. 3. Praznik Gospodovega oznanjenja
28. 3. Srečanje škofa z birmanci, ob 17h.
Po maši se bo g. škof srečal še z ŽPS.
30. 3. Cerkev ter okolico čistijo in krasijo BIRMANCI in NJIHOVI STARŠI.
31. 3. 4. POSTNA NEDELJA in SLOVESNOST SVETE BIRME
5. 4. Prvi petek in obiskovanje bolnih
ter ostarelih po domovih z Najsvetejšim
6. 4. Prva sobota
6. 4. Cerkev čistita in krasita CEROVEC
in ČRMOŠNJICE.
7. 4. 5. POSTNA NEDELJA – TIHA.

ŽUPNIJA STOPIČE
OZNANILA izdaja
Stopiče 28, 8322 Stopiče
župnija Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
Odgovarja:
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.
Ob torkih me ni. 
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1. POSTNA
NEDELJA
10. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
15h (STOPIČE) KRIŽEV POT

PONEDELJEK
11. marec
Benedikt
TOREK
12. marec
Inocenc I.
SREDA
13. marec
Leander Seviljski
ČETRTEK
14. marec
Matilda
PETEK
15. marec
Ludovika de
Marillac

18h (ŠENTJOŠT)

SOBOTA
16. marec
Herbert

18h (STOPIČE)

2. POSTNA
NEDELJA PAPEŠKA
17. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
15h (DOLŽ) KRIŽEV POT

PONEDELJEK
18. marec
Ciril Jeruzalemski
TOREK
19. marec
Jožef, Jezusov
rednik

18h (DOLŽ)

SREDA
20. marec
Martin iz Brage
ČETRTEK
21. marec
Serapion
PETEK
22. marec
Lea
SOBOTA
23. marec
Alfonz Turibij

17h (OREHEK)

3. POSTNA
NEDELJA

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
15h (ČRMOŠNJICE) KRIŽEV POT

24. marec

8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)
18h (DOLŽ)
18h (STOPIČE)

8h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ) po namenu
18h (STOPIČE)

18h (CEROVEC)
18h (CEROVEC)
18h (OREHEK)
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PONEDELJEK
25. marec
Gospodovo
oznanjenje
TOREK
26. marec
Evgenija
SREDA
27. marec
Peregrin
ČETRTEK
28. marec
Milada

7h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ) po namenu
18h (STOPIČE)

PETEK
29. marec
Bertold
SOBOTA
30. marec
Janez Klimak

18h (HRUŠICA)

4. POSTNA
NEDELJA
BIRMA V
ŽUPNIJI
31. marec

***PREMIK URE NA POLETNI ČAS***
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE) za birmance in
njihove starše

PONEDELJEK
1. april
Tomaž Tolentinski
TOREK
2. april
Frančišek Paolski
SREDA
3. april
Rihard
ČETRTEK
4. april
Izidor Seviljski
PRVI PETEK
5. april
Vincencij Ferrer
PRVA SOBOTA
6. april
Irenej iz Srema
5. POSTNA
NEDELJA TIHA

19h (STOPIČE)

7. april

8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)
17h SREČANJE G. ŠKOFA Z
BIRMANCI in OSTALIMI
18h (STOPIČE)

18h (OREHEK)

8h (STOPIČE) po namenu
19h (HRUŠICA)
19h (OREHEK)
18h (DOLŽ)
19h (STOPIČE)
19h (STOPIČE)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
14h (PANGRČ GRM) KRIŽEV POT in
maša

