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40-dnevni post lahko označimo kot čas odrekanja 
svetu, da bi lahko postali bolj Božji. V znamenje te 
želje smo se na pepelnico potresli s pepelom. Mod-
rost tega sveta se lahko temu dejanju posmehuje. 
A poglejte, kaj lahko napravi Božja modrost tako iz 
modrih kot tudi iz nespametnih, sploh v postnem 
času, ki je še posebej bogat z Božjimi darovi. 

Neuki modrijan 
Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je moral 
marsikateri svetnik požreti posmeh, vendar je tako 
rasel v ponižnosti. Sv. Jožefa Kupertinskega je pri štiri-
najstih letih v uk vzel neki čevljar in ga kmalu odslovil, saj 
se mladenič ni mogel naučiti niti najosnovnejših čevljarskih 
spretnosti. Odslovili so ga tudi iz kapucinskega samosta-
na, kjer je zaradi nerodnosti razbil veliko posode. Ko 
so se ga v nekem minoritskem samostanu končno 
usmilili, je tam skrbel za hlev. Zaradi velike 
prizadevnosti in pobožnosti ter s pomočjo strica 
– meniha je naposled postal duhovnik. Težko se 
je učil, vendar se je izpitom pred mašniškim posve-
čenjem po Božji previdnosti izognil, ker je škof zaradi 
nadpovprečnega znanja študentov pred njim spraše-

vanje prekinil v veri, da vsi tako dobro 
obvladajo zahtevano snov. Pomanjkanje 
intelektualnih sposobnosti Jožefu ni 
preprečilo, da ne bi Boga in bližnjih ljubil 
z vsem srcem; tako so bili mnogi priča 
nadnaravnim pojavom, ki so se dogajali 
pri njegovih mašah. 

»Zveličar s 
križem vabi 

nas zvesto za 
njim hoditi …«

BOŽJI DAROVI V POSTNEM ČASU

(nadaljevanje na naslednji strani)



Napovednik

Sveti Janez Vianney se je soočal s podobnimi 
težavami. Znanje mu nikakor ni hotelo v glavo in 
z veliko muko je končal študij. Kljub temu je ljudi 
na poti k Bogu vodil z izredno modrostjo. 

Nisem dovolj dober 
Tudi duševne bolezni in motnje svetnikom niso 
bile tuje. Notranje trpljenje so lahko prenašali s 
slepim zaupanjem v Božjo ljubezen. Marsikateri 
med njimi je trpel za depresijo. Sv. Edith Stein je 
na primer nekoč pričevala o svojih samomorilnih 
mislih: »Postopoma sem padla v pravi brezup. 
Nisem več mogla prečkati ulice, ne da bi si želela, 
da bi čezme zapeljal avto in tega ne bi preživela.« 
Sv. Janez Vianney je trpel, ker je bil prepričan, 
da ni dovolj dober duhovnik. Večkrat je celo po-
begnil z župnije, saj se mu je zdelo, da ji s svojim 
delom škoduje. Mnogi svetniki so se spopadali 
s skrupuloznostjo, trajnim dvomom in krivdo ob 
najmanjšem domnevnem grešnem dejanju. Sv. 
Ignacij Lojolski je na primer imel občutek, da je 
storil bogokletno dejanje vsakič, ko je stopil na 
linije v obliki križa, že ob vsiljeni misli, ki bi lahko 
žalila Boga, pa se je ustrašil, da je storil smrtni 
greh. Sv. Janez od Boga se je v mladosti pridružil 
vojski in živel razuzdano življenje, se vdajal alko-
holu, prostituciji, igram na srečo, njegovim ustom 
pa tudi kletev ni bila tuja. Neka pridiga ga je 
pozneje tako pretresla, da se je metal po tleh, si 
pulil brado in Boga prosil usmiljenja. Odpeljali so 
ga v norišnico, kjer so z njim grdo ravnali. Zaradi 
tega se je odločil, da bo sam stregel bolnikom z 
ljubeznijo. To se je trudil živeti vse do smrti. 

Ropar, opravljivka, pijanec 
Svetniki so se s svojo moralno nepopolnostjo 
soočili brez izgovorov in laži. Boj z grehom jih 
je globoko zaznamoval, vendar je pri tem imela 
zadnjo besedo Božja ljubezen. Sv. Mojzes Etiop-
ski je bil v 4. stol. vodja tolpe 75 razbojnikov, ki 
so strašili po egiptovski puščavi. Ko je zlikovce 
napadel upravnik province z oboroženo vojsko, 
so se razkropili, Mojzes pa je po dolgem tavanju 
prišel do nekega samostana. Tam se je želel skri-
ti, potem pa se spet pridružiti tovarišem. Vendar 

svojih načrtov ni uresničil, ker se ga je dotaknila 
dobrota menihov. Ostal je med njimi, čeprav se je 
moral tudi po spreobrnjenju spopadati s skušnja-
vami glede čistosti in se brzdati pri pijači. Poma-
gal mu je opat Izidor, ki je vedel, da do približka 
popolnosti vodi velik trud. Nekoč sta moža na 
samostanski strehi pričakala sončni vzhod. Izidor 
je Mojzesa poučil: »Vidiš, kako dolgo je potrebno, 
da svetloba odžene temo noči. Enako je z dušo.« 
Bl. Angela Folinjska se je v 13. stoletju poročila 
z bogatim trgovcem. Ničesar ji ni manjkalo. Bila 
je razsipna, kruta in opravljiva. Vest jo je začela 
peči, ko je storila hud greh (zgodovinarji ugibajo, 
ali je šlo za prešuštvo), vendar ga je pri spovedi 
zamolčala in nepripravljena prejela sveto obha-
jilo. Ko je molila k svetemu Frančišku Asiškemu 
za dobrega spovednika, pri katerem bi si lahko 
olajšala vest, se ji je ta prikazal in ji svetoval. An-
gela je tako stopila na pot spreobrnjenja, prodala 
imetje in ga razdelila ubogim. 
Irec Man Talbot se je rodil sredi 19. stoletja v 
Dublinu. Že kot dvanajstletnik se je začel vdajati 
pijači. Da bi prišel do alkohola, je prodal celo svo-
jo obleko in škornje ter bil pripravljen krasti. Kot 
kronični alkoholik se je po mnogih letih nekega 
dne odločil, da bo pred duhovnikom obljubil, da 
ne bo več pil, kot je bila navada v tedanji Irski. 
Obljube se je najprej držal tri mesece, potem 
pa je odločitev podaljševal. Vsak dan je veliko 
časa posvetil molitvi, počasi pa je odplačal tudi 
vse dolgove, ki so se nabrali pri prijateljih in po 
krčmah. Po mestu je iskal starca, da bi mu povrnil 
za ukradene gosli. Namesto v krčmi je odslej veči-
no večerov preživel na kolenih.
 »Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pri-
pomore k dobremu,« (Rim 8, 28) pravi sv. Pavel, 
ki se je tudi sam soočal s svojo preteklostjo pre-
ganjalca kristjanov in s »trnom v mesu«. 
Nepopolnosti, ki so jih svetniki sprejeli in z Božjo 
pomočjo živeli oziroma premagali, nas povezu-
jejo z njimi, ki so nam utrli pot v nebo, da se jih 
upamo prositi za pomoč v boju z grehom in pri 
sprejemanju lastnih omejenosti. V postnem času 
pa še toliko bolj. 
Prirejeno po članku avtorice Marije Krebelj iz revije Božje 
okolje št. 6/2019

(nadaljevanje s prejšnje strani)



Napovednik

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. 

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

8.   3. 2. POSTNA NEDELJA in KRIŽEV POT 
na Dolžu, ob 15h
11. 3. ZAKLJUČEK SEMINARJA PRENOVE, 
ob 18:30
12. 3. Srečanje zakonske skupine, ob 19h
14. 3. Cerkev ob 8h čistijo in krasijo PAN-
GRČ GRM, SELA in ZAJČJI VRH.
15. 3. 3. POSTNA NEDELJA – PAPEŠKA in 
KRIŽEV POT na OREHKU, ob 15h
16. 3. Srečanje zakonske skupine, ob 20h
18. 3. Skupna dekanijska priprava na 
krst v Šmarjeti, ob 19h
21. 3. Cerkev ob 8h čistijo in krasijo IGLE-
NIK, CEROVEC in ČRMOŠNJICE.
22. 3. 4. POSTNA NEDELJA in KRIŽEV POT 
v HRUŠICI, ob 15h
25. 3. Praznik Gospodovega oznanjenja
26. 3. SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHA-
JANCEV, ob 19h
28. 3. Cerkev ob 8h čistita in krasita 
GORNJA IN DOLNJA TEŽKA VODA.
29. 3. 5. POSTNA – TIHA NEDELJA in 
KRIŽEV POT v PANGRČ GRMU, ob 14h
30. 3. 140 let smrti župnika Janeza 
Vrščaja in Janeza Trdine
3.   4. PRVI PETEK in obiskovanje po 
domovih z Najsvetejšim
4.   4. PRVA SOBOTA
4.   4. Cerkev ob 8h čistita in krasita 
STOPIČE IN PLEMBERK.
5.   4. 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA, 
KRIŽEV POT in spovedovanje v STOPI-
ČAH, ob 15h 
7.   4. Predpraznično čiščenje cerkve in 
okolice. Ura po dogovoru.

IZBIRA NOVIH ČLANOV 
ŽPS
Sedanji sestav župnijskega 
pastoralnega sveta, ki je bil iz-
bran pred petimi leti, se počasi 
poslavlja.  Zato spoštovane 
članice in člani, dovolite, da se 
vam v nekaj skromnih stavkih 
zahvalim. Hvala za vašo prip-
ravljenost in dobro voljo, ki 
ste jo pokazali ob izbiri pred 
petimi leti. Zahvaljujem se vam 
za vaš čas in delo, ki ste ga 
darovali v skupno dobro naše 
župnije - za Božje kraljestvo. 
Veliko dobrega in novega smo 
storili skupaj. Ob pogledu na 
zapisnike in poročila bi bilo 
preveč za celotno številko 
tiskanih oznanil. In čeprav 
apostol Pavel pravi: „Bratje, 
jaz ne mislim, da sem že do-
segel; eno pa: Pozabljam, kar 
je za menoj, in se stegujem za 
tem, kar je pred menoj, in tako 
hitim proti cilju za nagrado 
božjega klica od zgoraj v Kris-
tusu Jezusu“, pri Bogu ni nič 
pozabljenega, kar ste storili 
mnogim in tako Jezusu same-
mu, ki tudi pravi: „Nihče nima 
večje ljubezni, kakor je ta, da 
dá življenje za svoje prijatelje. 
Vi ste moji prijatelji, če delate, 
kar vam naročam.“ (Jn 15,13-
14) Skupaj smo si prizadevali 
delati to, kar nam je naročil. 
Hvala vam za ta delček skupne 
poti, kjer smo se kot Božji pri-
jatelji brusili drug ob drugem 
in če je bilo kaj narobe, vas 
prosim za odpuščanje. Naj 
Bog obilno blagoslavlja vas, 

vse vaše domače in vse ostale 
sodelavce, ki so vas spremljali 
in z vami sodelovali pri vašem 
delu. 
Izbira novega sestava ŽPS bo 
potekala 22. marca, ko boste 
pri obeh mašah prejeli glasov-
nico, na katero boste predla-
gali dve ženski kandidatki, dva 
moška kandidata, eno dekle 
od 16 let dalje in enega fanta 
od 16 let dalje. Ni nujno, da so 
predlagani kandidati iz vaše po-
družnice. Bolj pomembno je, da 
so to delo pripravljeni sprejeti 
z veseljem in da jih vi vidite kot 
primerne za načrtovanje, izva-
janje in sodelovanje z ostalimi 
župljani, ki niso člani. 
Kdo lahko predlaga?
Člane lahko predlaga vsak žu-
pljan, ki je dopolnil 16 let in je 
prejel sveti krst, sveto evharisti-
jo in sveto birmo. 
Kdo je lahko izbran?
Vsak župljan, ki je dopolnil 16 
let, je prejel zgoraj naštete zak-
ramente, ima vero, je praktičen 
kristjan, razsoden in živi v skladu 
s cerkvenimi predpisi. 
V času pred izbiro novih kandi-
datov vas prosim, da molite z 
namenom, da Bog 
po vas izbere tiste, 
za katere On ve, da 
jih njegov vinograd 
potrebuje. 

Hvala vsem in Bog 
vas blagoslovi!
župnik Tadej



PONEDELJEK
23. marec
Alfonz Turibij

17h (DOLŽ) 
18h (OREHEK)  

TOREK
24. marec
Katarina Švedska

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
25. marec
Gospodovo  
oznanjenje

10h (DOLŽ) 
18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
26. marec
Evgenija

18h (CEROVEC) 

PETEK
27. marec
Peregrin

17h (OREHEK) 
18h (STOPIČE) 

SOBOTA
28. marec
Proterij

18h (STOPIČE) 
SPREMEMBA URE NA POLETNI ČAS

5. POSTNA 
NEDELJA-
TIHA
29. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                         pokojne župljane
10h (STOPIČE) 
14h (PANGRČ GRM) KRIŽEV POT 
                  in maša 

PONEDELJEK
30. marec
Janez Klimak

18h (OREHEK) 
19h (STOPIČE) 

TOREK
31. marec
Gvido

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
1. april
Tomaž Tolentinski

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
2. april
Frančišek 
Paolski

19h (CEROVEC) 

PRVI PETEK
3. april
Rihard/Riko

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

PRVA 
SOBOTA
4. april
Izidor Seviljski

19h (STOPIČE) 

CVETNA 
NEDELJA
5. april

7h (STOPIČE) 
10h (STOPIČE) 
15h (STOPIČE) KRIŽEV POT

2. POSTNA 
NEDELJA
8. marec

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

PONEDELJEK
9. marec
Frančiška Rimska

17h (STOPIČE) 
18h (CEROVEC) 

TOREK
10. marec
40 muč. iz Armenije

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
11. marec
Benedikt

18h (STOPIČE)  

ČETRTEK
12. marec
Inocenc I.

17h (STOPIČE) 

PETEK
13. marec
Leander Seviljski

18h (STOPIČE) za zdravje in v 
                            zahvalo

SOBOTA
14. marec
Matilda

18h (HRUŠICA)  

3. POSTNA 
NEDELJA-
PAPEŠKA
15. marec

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

PONEDELJEK
16. marec
Herbert

18h (STOPIČE) za zdravje

TOREK
17. marec
Patrik

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
18. marec
Ciril Jeruzalemski

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
19. marec
Jožef, Jezusov 
rednik

10h (DOLŽ) po namenu
18h (STOPIČE) 

PETEK
20. marec
Martin iz Brage

18h (DOLŽ) 

SOBOTA
21. marec
Serapion

18h (OREHEK) 

4. POSTNA 
NEDELJA
22. marec

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


