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BOG NI ŠTEVEC GREHOV
Ko v spraševanju vesti iščemo predvsem 

grehe se v nas podzavestno oblikuje 
prepričanje, da tudi Bog samo išče in šteje 
naše grehe. Ne da bi se zavedali, postaja Bog, 
h kateremu se vsak dan večkrat obrnemo kot 
našemu Očetu, neizprosen tiran, števec naših 
grehov. 
Toda pomislimo na priliko o izgubljenem sinu. 
Ko se izgubljeni sin vrne, oče ne prešteva nje-
govih grehov in ne preverja, ali je vse povedal 
natančno in dovolj skesano. Še preden se sin 
do konca pokesa, ga že objame, mu da novo 
oblačilo in vse, kar javno razkriva, da je to nje-
gov ljubljeni sin, njegovo veselje (Lk 15,11-32). 
Vse to vemo. Toda, ali res verjamemo, da Bog 
ne vidi najprej naših grehov? Ali nas lahko ljubi, 
še preden jih obžalujemo in stečemo k njemu? 
Ob branju evangelijev ugotavljamo, da je Jezus 
ves čas svojega javnega delovanja govoril o 
svojem Očetu in njegovem kraljestvu. Tako kot 
njegov Oče tudi sam ni izključeval nobenega 
človeka (Lk 7,34, Lk 7,36-5o). Njegovo srce je 

gorelo v želji, da bi vsi spoznali njegovega 
Očeta, njegov način kraljevanja, ki je ves pre-
žet z neizmernim usmiljenjem, zastonjskim 
odpuščanjem in služenjem. 
Takšen je naš Oče. Vedno znova nas išče in 
nas gleda kot svoje ljubljene otroke (Iz 49,14-
16; Sof 3,17; Jer 31,3; Lk Jn 3). To je vesela vest, 
evangelij Jezusa Kristusa, zelo preprosta resni-
ca. Toda tako težko ji je verjeti. Freud je nekoč  
izjavil, da je preveč preprosto, da bi lahko bilo 
res. Ni je mogoče povsem razumeti, ker pre-
sega naše izkustvo, da si je potrebno vse za-
služiti in nič ni zastonj. Da bi zmogli verjeti, je 
Jezus vztrajal v oznanjevanju Očetove ljubezni 
do smrti na križu in naprej. Podaril nam je Sve-
tega Duha, ki nas more učiti in spominjati vse-
ga, kar je Jezus učil, živel in delal (Jn 14-2o). 
V moči Svetega Duha postanemo deležni vse 
ljubezni, ki je je deležen Jezus Kristus. Tudi 
nam Oče pravi tako kot starejšemu sinu: »Vse, 
kar je moje, je tvoje!« (Lk 15,31) 

(nadaljevanje na naslednji strani)



33. NEDELJA 
MED LETOM 
15. november

10h (STOPIČE) 

PONEDELJEK
16. november
Marjeta Škotska

18h (STOPIČE) 

TOREK
17. november
Elizabeta 
Ogrska

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
18. november
Roman Cezarejski

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
19. november
Matilda

18h (STOPIČE) 

PETEK
20. november
Edmund

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
21. november
Darovanje 
Device Marije

18h (STOPIČE) 

KRISTUS 
KRALJ 
VESOLJSTVA

22. november

10h (STOPIČE) 

PRENOS MAŠ V ŽIVO BO POTEKAL VSAK DAN PREK FACEBOOKA iz STOPIČ

PONEDELJEK
23. november

Klemen I.

18h (STOPIČE) 

TOREK
24. november
Andrej in drugi 
vietnam. mučenci

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
25. november
Katarina 
Aleksandrijska

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
26. november
Valerijan Oglejski

18h (STOPIČE) za spreobrnjenje in 
                           v čast Svetemu Duhu

PETEK
27. november
Modest in Virgil

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
28. november
Katarina Laboure

18h (STOPIČE) 

1. ADVENTNA 
NEDELJA
29. november

10h (STOPIČE) za zdravje

Kdor išče, bo našel, nam obljublja 
Jezus (Mt 7,8). Da bomo lažje našli 
Očetovo ljubezen, nam je dan Sveti 
Duh. On je z nami, da nas spominja in 
uči (Jn 14,26). Seveda pa to ne pomeni, 
da ne bomo pozorni tudi na svoje gre-
he. Ko bomo zaznali zastonjsko Božjo 
ljubezen, bomo še globlje uvideli tis-
to, kar nas zapira pred njo, vso našo 
slepoto in gluhoto, torej resnično zlo 
greha. V nas se bosta rodila iskreno 
kesanje in prošnja za odpuščanje. 

Povzeto po članku p. Ivana Platovnjaka  
iz revije Božje Okolje

(nadaljevanje s prejšnje strani)
OBVESTILA

• V župnijski cerkvi so na voljo koledarji in pratike. Cerkev 
je odprta vse dni v tednu. Sami si vzamete želeno gradi-
vo in pustite denar v škatlici, ki je tam postavljena v ta 
namen. 

• Če kdo želi prejeti zakrament svete spovedi, se lahko 
oglasi v župnišču med uradnimi urami ali po dogovoru. 

• Vse maše bodo opravljene v Stopičah. Na dan bo samo 
ena maša in zato tudi samo en prenos. Po zaključku ne-
deljske maše lahko prejmete sveto obhajilo do 12h, med 
tednom pa do 20 minut po zaključku svete maše.

• K obhajilu pridite samo zdravi, nosite masko, razkužite 
roke ob vhodu, držite razdaljo 2m. V cerkvi je lahko na 
enkrat le 5 ljudi.


