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Ob zaključku starega leta običajno pregledamo, kaj vse se je zgodilo, 
katere možnosti smo izkoristili in katerih ne, kaj bi bilo smiselno v 

novem letu storiti drugače, kakšne izboljšave so možne in kakšni so naši 
sklepi za naprej. Novo leto nam bo dano v dar, kajti ne vemo ne ure ne 
dneva ... Vsak nov dan je dar, ne le novo leto. Nov začetek pa nudijo tudi 
zakramenti. Še posebej sveti krst, sveta spoved in predvsem evharistija. 
Zakaj ravno slednja? Bogoslužje svete evharistije ali sveta maša je name-
njena, da nas vedno znova prenavlja, da nam ponudi vedno nov začetek, 
kadar smo aktivno pri njej. Namenoma pravim aktivno. Kaj to pomeni? 
To pomeni, da vedno vsaj nekaj minut pred mašo, če ne že prej, pripra-
vim svoj dar. Ne, ne mislim denarja. Lahko tudi to. :)  Vendar naj ne bo 
samo to. Mislim na tisto, kar nosimo v sebi: zamere, slaba volja, kakšen 
spor, kakšna slaba lastnost, nenehne skrbi pa tudi lepi trenutki in dobra 
dela. Ta dar povzema nas same. Ko se po prošnjah za vse potrebe začne 
darovanje in duhovnik vzame v roke kruh, tudi vi položite svoje darove 
skupaj z njim na oltar. Tam bo vaš dar, če vse skupaj poenostavim, Sveti 
duh spremenil v Kristusovo telo, ki ga bomo kasneje prejeli pri obhajilu 
v hrano za večno življenje. V Kristusovem telesu pa ni nič več ničesar 

slabega, ampak je vse, kar ste položili na oltar, v tej hrani zdaj 
odrešeno in dobro; tudi ljudje, ki smo jih izročili v dar, in prav 

tako mi sami. In ker je ta hrana živo Kristusovo Telo, je vse to 
v tej hrani tudi živo. Ta hrana nas torej postopoma oživlja in 
odrešuje, nas postopoma spreminja in nam daje novo življe-
nje, ki je odrešeno, nam podarja NOV ZAČETEK že zdaj. Zato 
ni potrebno čakati novega leta. Ni treba čakati predolgo. Vsak 
dan, vsaka ura je priložnost že sama po sebi. Kako velika je 
šele priložnost, če je ta nov začetek zaznamovan z videnjem, 
okušanjem in delovanjem v nas tistega že zdaj, kar nas čaka 
onstran - Boga, ki je hkrati z nami, ki lahko v nas prebiva in 

v nas deluje, če ga povabimo vase, če smo z njim pripravljeni sodelovati. 
To pa je začetek, ki ima v sebi novo novost.
Želim vam blagoslovljeno novo leto, zdravja, pravega razumevanja med 
seboj in sreče. 
Iskrena hvala vsem za vse, s čimer ste v preteklem letu podprli tako 
župnijo kot mene. Tadej

»Glej, 
vse 

delam 
novo!«



NEDELJA 
SVETE 
DRUŽINE
27. december

10h (STOPIČE) 
MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

PONEDELJEK
28. december
Nedolžni otroci

18h (STOPIČE) 

TOREK
29. december
David, kralj

8h (STOPIČE) 

SREDA
30. december
Feliks I.

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
31. december
Silvester

18h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
1. januar
Marija, sveta Božja 
mati, novo leto

10h (STOPIČE) USTANOVNA MAŠA
MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

PRVA SOBOTA
2. januar
Bazilij Veliki

18h (STOPIČE) 

2. NEDELJA PO 
BOŽIČU
3. januar

10h (STOPIČE) 
MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

(PRENOS PO FACEBOOKU  
V ČASU COVID 19)

PONEDELJEK
4. januar
Elizabeta Seton

18h (STOPIČE) 

TOREK
5. januar
Janez Nepomuk

8h (STOPIČE) 

SREDA
6. januar
Gospodovo 
razglašenje

10h (STOPIČE) 

MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

ČETRTEK
7. januar
Rajmund Penjafortski

18h (STOPIČE) 

PETEK
8. januar
Severin Noriški

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
9. januar
Hadrijan

18h (STOPIČE) 

NEDELJA 
JEZUSOVEGA 
KRSTA
10. januar

10h (STOPIČE) 

MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

Navodila glede maš  
v času epidemije
Najbrž ste že slišali, da je novomeška 
škofija odobrila maše z ljudstvom od 
srede, 23. 12. 2020, naprej. Pogoji 
za obhajanje maš z ljudstvom pa so, 
žal, precej nepraktični. 

 ● Na 30 kvadratnih metrih lahko 
stoji samo ena oseba. Pod tem 
pogojem bi lahko mašo v stopiški 
cerkvi obiskalo približno 10 ljudi. 
Podružnične cerkve pa so bistveno 
manjše. Zato bi moralo biti število 
obiskovalcev maše na podružnicah 
še manjše, kar je pa po vaseh težko 
omejiti. 

 ● Pri maši z ljudstvom vsi nosijo 
maske, tako župnik kot ljudje.  

 ● Pri maši z ljudstvom je prepovedano 
vsako petje. 

 ● Po maši je treba vse razkužiti. 

Ker se mi ne zdi smiselno, da bi 
nedelje in ostale praznike obhajalo 
samo 10 ljudi v živo in še to brez 
petja, sem se odločil, da bomo z OB-
HAJANJEM SAMO DELAVNIŠKIH MAŠ 
Z LJUDSTVOM začeli šele po NEDELJI 
SVETE DRUŽINE. MAŠE ob NEDELJAH 
in PRAZNIKIH pa bodo še naprej 
BREZ LJUDSTVA. 
Ker bom maše z ljudstvom in tiste 
brez ljudstva še naprej prenašal 
preko facebooka, bom vse maše še 
naprej opravljal samo v Stopičah. K 
mašam  z ljudstvom pridete samo 
najožji člani, ki ste mašo naročili. Če 
vas živi več v istem gospodinjstvu, 
vas lahko pride več oziroma celotno 
gospodinjstvo. 
Ostali pa ste še naprej vabljeni po 
sveti maši k obhajilu. 

Zahvala za jaslice
Najlepša hvala Jakobu, 
Mateju in vsem sodelujo-
čim za letošnje jaslice, ki 
so spet nekaj posebnega 
in čudovitega, zaradi 
epidemije sicer nekoliko 
manjše, a nič manj lepe 
kot do sedaj. Čudovite so! 
Tako za njihovo teološko 
vsebino kot tudi za njihovo 
zunanjo podobo naj  upo-
rabim besede Pavla Ale-
ksandroviča Florenskega: 
„Razodeta resnica je ljube-
zen. Uresničena ljubezen 
je lepota.“ 

Hvala vam. 


