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Cerkev me vabi, da živim iz tega, da sem že odre-
šen/-a. Bog je namreč že vse storil in podaril, da 
bi tudi ti in jaz lahko živela in zajemala iz njegove 
brezpogojne ljubezni izkazane v dejanjih in bese-
dah Sina in vseh, ki hodijo za Njim.
Postni čas nam pomaga, da si odpočijemo od nemi-
ra prazne slave, ki jo iščemo pri ljudeh, in se usme-
rimo v to kar Bog pravi da smo zanj: ljubljeni sinovi 
in hčere, neskončno in brezpogojno ljubljeni.
To naj bi na koncu postnega procesa, ki se izteče v 
velikonočno veselje vstajenja, tudi naše srce znova 
spregledalo, sprejelo, se razveselilo. Ob veliki noči naj 
bi se vsak od nas znova odločil, da bo iz Božje brezpo-
gojne ljubezni, razkrite v križu in vstajenju, vsak dan znova 
tudi živel in zajemal - skupaj z brati in sestrami.
V krstu sem kot učenec pridružen telesu Kristusa, od 
katerega živim v evharistiji. Če jem razlomljen 
kruh in živim od njega, sem, tako kot Jezus, pri-
čevalec Očetove ljubezni. Kakor je evharistija del 
našega krščanskega vsakdana, tako je njegov del 
tudi vsakdanji križ. Cilj življenja Kristusovega učenca 
je hoditi za Njim, za Jezusom. Pogoje za to hojo je po-
trebno sprejeti: izkušnja križa je nujnost.

Jezus je Božji Sin ravno zato, ker ne reši 
samega sebe, ampak se daruje (pogubi) 
za nas. To je jedro krščanstva. Jezus mora 
umreti za nas na križu zato, ker nas ljubi 
in ker smo mi na križu. Samo tam nas 
lahko najde – na križu in v grobu. Križ 
je naše zlo, ki si ga Jezus naloži, ker nas 

"Med temi 
velikonočnimi 

dnevi razglašajte 
z življenjem in 

z besedami to čudovito 
novico, da je Jezus vstal."

papež Frančišek
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ima rad. Kdor ljubi, se troši, je križan. Zato je 
križ znamenje ljubezni. 
Naš razum pa se upira trpljenju. Sestavni del 
vizije človeka, je imeti vizijo o trpljenju, ki je 
obarvano z ljubeznijo, s smislom, ki da člove-
ku umirjenost, da lahko živi svojo resnico kot 
veliko noč. Če ni Resnice, potem je križ samo 
križ. Če ni Sv. Duha, potem križanje ni razodetje 
Očetove ljubezni. Če pa je razodetje Očetove 
ljubezni, potem je ljubezen velikonočna. Izpoln-
jeni smo le v ljubezni do bližnjega. Le kdor dela 
tako, je sin Boga, ker Bog dela tako. Le tedaj 
smo popolni kakor Oče, ker smo sinovi in hčere.
Jezus me kliče naj zapustim pot pogube in 
hodim po poti življenja. V meni sproža boj 
med pridružitvijo in zavrnitvijo, vero in nevero, 
ljubeznijo in sovraštvom, sprejetjem in nasil-
jem, življenjem in smrtjo. Podarja nam svojega 
Duha, da nam posreduje svoje življenje in svojo 
svobodo. Tako se tudi mi rodimo od zgoraj in 
postanemo Božji sinovi in hčere. Zato nas je 
Bog ustvaril.
Edini pogoj, da mi Bog odpusti, je ta, da jaz 
odpustim drugim. Božje odpuščanje sprejmem 
takrat, ko odpustim tebi (pa tudi sebi). Bog 

svojega odpuščanja ne odtegne. Toda če jaz ne 
sprejmem njegovega odpuščanja bližnjemu, 
s tem kažem, da njegov dar zaničujem in ga 
mečem stran. S tem pokažem, da ne poznam 
Očetove ljubezni in da ne živim od nje.
Ljubiti pomeni hvaliti, spoštovati in služiti. Hva-
liti je nasprotje zavidanja. Hvalim, ko se veselim 
dobrega, ki ga ima ljubljeni. Spoštujem, ko 
cenim in upoštevam iz strahu, da bi ga izgubil. 
Služim, ko dam Bogu na razpolago, kar imam, 
kar delam in kar sem. Ljubezen me naredi po-
dobnega sebi. Od Kristusa se lahko učimo, kaj 
je ljubezen. On se je veselil našega dobrega bolj 
kot svojega, bolj je cenil nas kot sebe in je dal 
svoje življenje nam na razpolago.

Zapoved ljubezni nam daje razumeti, kdo je On. 
On je tisti, ki ga je treba ljubiti, ker je Ljubezen. 
Če je ljubiti cilj, za katerega smo ustvarjeni, je 
naš greh ali neuspeh to, da tega nismo zmožni.

Ljubezen pa je velikonočna. Zato že zjutraj, v 
srečanju z Ljubeznijo obnovim spomin na to, 
kar sem in kdo sem jaz. Pšenično zrno, ki umira 
v zemlji. To je moja identiteta. To sem postal s 
krstom. Živeti moram, kot da sem že odrešen.

(nadaljevanje s prejšnje strani)

Lepo pozdravljeni! 

Tokratna številka oznanil je samo v spletni obliki zaradi varno-
stnih ukrepov v zvezi z virusom. Kot boste opazili, so narejena 
le za štirinajst dni, ker prepoved maš z ljudstvom po navodilih 
SŠK velja trenutno do 20. 4. 2020, zelo verjetno pa je, da bo 
prepoved še podaljšana. Molimo, da bi bilo tega stanja čim prej 
konec in bi iz njega izšli s kakšnim spoznanjem več. Morda tudi 
s tem, da potrebujemo Boga, ki ga zaradi njegove velikonočne 
zmage nad smrtjo imenujemo naš Odrešenik. 

"To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate 
stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.“ Jn 16, 33

Želim vam veselo veliko noč.  Kristus je vstal! Zares je vstal!

župnik Tadej
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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

5. 4. 6. POSTNA – CVETNA NEDE-
LJA. Prenos svete maše bo ob 10h 
preko Facebook-a. Na začetku 
svete maše bo blagoslov butaric, 
ki ste jih pripravili iz domačega 
zelenja.

9. 4. VELIKI ČETRTEK – spomin 
na zadnjo večerjo

10. 4. VELIKI PETEK – STROGI 
POST – KRIŽEV POT bo ob 15h v 
živo preko Facebook-a.

11. 4. VELIKA SOBOTA – Blagos-
lov jedil bo v živo preko FACE-
BOOKA ob 15h. Sami pa lahko 
velikonočna jedila pokropite z 
blagoslovljeno vodo. 

12. 4. VELIKA NOČ – PRAZNIK 
GOSPODOVEGA VSTAJENJA

13. 4. VELIKONOČNI PONEDE-
LJEK

19. 4. VELIKONOČNA- BELA NE-
DELJA – BOŽJEGA USMILJENJA

PROGRAM NA TELEVIZIJI V VELIKEM TEDNU:

VELIKI PETEK, 10.4.2020
9:25       TVS2     Ponovitev »nedeljske ponovitve« oddaje Obzorja 

duha.
10:00     TVS2     Ponovitev maše iz mariborske stolnice (5.4.2020)
17.00     TVS1      Ob koncu poročil #ostanimo doma - pogovor z duhov-

nikom.
17:25     TVS2      Ponovitev oddaje Obzorja duha/Sestra smrt.
18:00     TVS2     Evangeličansko bogoslužje iz Maribora (škof Leon Novak).
21:00     TVS2     Ponovitev oddaje Postni prti na avstrijskem Koroškem. 
21:15     TVS2      Križev pot s papežem Frančiškom. 
 
VELIKA SOBOTA, 11.4.2020
15:00     TVS1      Blagoslov velikonočnih jedi (mariborska stolnica, nad-

škof Alojz Cvikl)
17.00     TVS1       Ob koncu poročil #ostanimo doma - pogovor z duhov-

nikom (Robert Friškovec)
17:30     TVS2      Ponovitev blagoslova velikonočnih jedi
19:50     TVS1      Velikonočna poslanica evangeličanskega škofa Leona 

Novaka 
19:53     TVS1       Velikonočna poslanica koprskega škofa Jurija Bizjaka

VELIKA NOČ , 12.4.2020
10:00    TVS2      Velikonočna maša iz mariborske stolnice (nadškof Alojz 

Cvikl) 
11:23     TVS1       Ponovitev oddaje Ozare
11:28     TVS1       Nagovor nadškofa metropolita Stanislava Zoreta 
11:35     TVS1        Ponovitev Obzorij duha/dr. Jurij 

Gorjanc 
11:55     TVS1        Urbi et orbi, prenos iz Rima
17.00     TVS1       Ob koncu poročil #ostanimo doma - 

pogovor z duhovnikom

PONEDELJEK, 13. 4. 2020
17.00     TVS1       Ob koncu poročil #ostanimo doma - 

pogovor z duhovnikom (pater Edvard 
Kovač)



CVETNA NEDELJA
5. april

10h  + Stanislav Judež, obl.
        + Ivana Rozenberger, 7. dan

PONEDELJEK
6. april
Irenej iz Srema

19h  + Anton Božič

TOREK
7. april
Aleksander

19h  + Jože Goršin, 5. obl.

SREDA
8. april
Maksim in Timotej

19h   za ozdravitev družinskega debla

VELIKI ČETRTEK
9. april
Maksim Aleksandrijski

19h  + Frančiška Murn 
           
(sestri Marija in Rozka ter brat Franci)

VELIKI PETEK
10. april
Domen

15h  KRIŽEV POT
19h  OBREDI VELIKEGA PETKA

VELIKA SOBOTA
11. april
Stanislav

19h + Frančiška Murn (Črmošnjice)

VELIKA NOČ
12. april

10h  + Stane Renuša, obl.
        ++ Jože Šimic, 17. obl., starši Šimic in Hočevar

VELIKONOČNI PONEDELJEK
13. april
Ida

10h  + Jožef Kobe
        ++ Franc Cimrmančič in starši, obl.

TOREK
14. april
Lidvina

8h  po namenu

SREDA
15. april
Paternij

19h + Pepca Brulc

ČETRTEK
16. april
Bernardka Lurška

19h  ++ Jože Kastrevc, obl., in starši

PETEK
17. april
Simon Barsabejski

19h  ++ Janez, starši in vsi ostali Brulc

SOBOTA
18. april
Evzebij

19h  + Jožef Kobe, obl.
        + Oto Jazbinšek, 30. dan

2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA
19. april

10h  za zdravje na duši in telesu ( Kastelic in Šega)

ODDANE MAŠE: 
Duhovnik Mihajlo Hardi bo maševal v Metliki: od 3. 4. 2020 do 15. 4. 2020 za + Antona Božiča,
                                                                                       od 16. 4. 2020 do 24. 4. 2020 za + Cvetko Mervar,
                                                                                       od 25. 4. 2020 do 28. 4. 2020 za + Ota Jazbinška.

Duhovnik Viktor Kastelec bo maševal doma:       od 13. 4. 2020 do 23. 4. 2020 za + Jožefa Kolarja,                                                                  
                                                                                          od 24. 4. 2020 do 2. 5. 2020 za + Pepco Brulc,
                                                                                          od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020 za + Franca Judeža. 

PRENOS V ŽIVO PREKO FACEBOOKA


