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SPOMINJAJ, ČLOVEK, SE, 
DA SI PEPEL!

7. februar 2021 + številka 99

Postni čas se začenja s pozivom h kesanju in k spominjanju na našo 
minljivost.
V Stari zavezi ima post določeno razsežnost in pomen v odkupitvi. 
Človek je grešil, ker je jedel, in se posti, da se odkupi. Pričakuje Božje 
usmiljenje in odpuščanje.
Pospravili smo jaslice - rojstvo, prihaja velika noč – smrt. Vmes pa 
bolečine, trpljenje, strah, osamljenost, obup, tema in želja, da bi imeli 
popolno velikonočno vero, ki premaga vse.
Postni čas je enkratno povabilo, da začnemo znova; da pepelnična sreda 
ni samo dan v letu, ampak spoznanje, da svojega življenja ne moremo 
več uravnavati, da sprejemamo napačne odločitve, da puščamo rane na 
ljudeh okoli sebe, da slabo ravnamo sami s seboj, skratka: zašli smo s 
poti. Nočemo več, ne zmoremo več, smo na tleh, nimamo več moči.
Izkoristimo postni čas za spremembe. V Novi zavezi nam Jezus pravi, 
da je post izraz odnosa, izraz ljubezni. Ljubezen zaradi greha in smrti 

je izživeta v velikonočnem tridnevju in zato je post kot pripra-
va na veliko noč to, da se človek zaradi odnosa, ljubezni 
popolnoma predaja in prepušča temu življenje. Življenju, ki 
je darovanje v ljubezni za drugega. Vse naše telo in čutila se 
upirajo trpljenju, bolečini, smrti, ljubezen pa da smisel vse-
mu. Post je izraz tega, kar je v človeku najglobljega - ljube-
zen, ki se obarva s posameznikovo enkratnostjo, ki jo deli, 
jo sprejema. Kdor ljubi, se troši, se daruje, sprejema križ in 
križ je izraz Božje ljubezni za nas.
Torej v postnem času ne gre za odpovedovanje zaradi od-
povedovanja in ne za trpljenje zaradi trpljenja. Velika noč je 

vprašanje življenja, našega življenja. Lahko začnemo nekaj novega, kar 
nam bo pomagalo, da ostanemo živi in postajamo vse bolj živi. Naj se 
odvalijo kamni, ki preprečujejo, da se podamo na pot, da se odpremo, 
da se v nas vse spremeni – da se ne prestrašimo globin, da se pustimo 
dotakniti in se sami dotaknemo. Da verujemo v življenje … da verujemo v 
ljubezen.   D.R.

Naj nobeden 
ne gleda 

samo nase, 
temveč tudi 

na druge. 
Flp 2,4



5. NEDELJA 
MED LETOM

7. februar

10h (STOPIČE) 
MAŠA BREZ LJUDSTVA

PONEDELJEK
8. februar
Hieronim Emiliani

18h (STOPIČE) 

TOREK
9. februar
Polona

8h (STOPIČE) 

SREDA
10. februar
Sholastika

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
11. februar
Lurška Mati 
Božja

18h (STOPIČE) 

PETEK
12. februar
Evlalija

18h (STOPIČE) za zdravje na duši in 
                            na telesu

SOBOTA
13. februar
Jordan Saški

18h (STOPIČE) 

6. NEDELJA 
MED LETOM

14. februar

  7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                            župljane
10h (STOPIČE) 
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI. 
NAJVEČJE ŠTEVILO JE 8!

PONEDELJEK
15. februar
Klavdij

18h (STOPIČE) 

TOREK
16. februar
Julijana Koprska

8h (STOPIČE) 

SREDA
17. februar
PEPELNICA

18h (STOPIČE) za zdravje, zdrav um 
                            in zdravo pamet

ČETRTEK
18. februar
Frančišek Regis Clet

18h (STOPIČE) po namenu in za 
                            zdravje

PETEK
19. februar
Konrad iz Piacenze

18h (STOPIČE) po namenu in za 
                            zdravje

SOBOTA
20. februar
Jacinta in Frančišek

18h (STOPIČE) 

1. POSTNA 
NEDELJA 

21. februar

  7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                            župljane
10h (STOPIČE) 
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI. 
NAJVEČJE ŠTEVILO JE 8!

„Ali pri vas še nimate maš?“ 
Na Primorskem so nekatere župnije ob obisku 
inšpekcije plačale kazen 4000€, vsak udeleženec 
pa  200€ zaradi neupoštevanja navodil. Ko bo 
epidemija minila, se bo malo kdo spomnil, da je 
duhovnik dovolil obisk nedeljske maše že v času 
epidemije. Vsak pa bo vedel, če je kdo „zaradi  
duhovnika“ plačal 200€ ali pa se je, Bog ne daj, 
okužil. Pa tudi če do okužbe ni prišlo v cerkvi in 
je zaradi lastnega neupoštevanja priskrbel kazen 
sebi in župniji, ker se ni prijavil k obisku svete 
maše, ampak je 
vstopil v cerkev brez 
prijave in ni upošte-
val pravila „1 oseba 
na 30 m2“. Končne 
posledice nosi samo 
župnik. Prav. 

OD 14. 2. 2021 BO MOŽNA UDELEŽBA PRI NE-
DELJSKIH MAŠAH OB 7h LE PO PREDHODNI TELE-
FONSKI NAJAVI. OMEJITEV JE 8 OSEB NA MAŠO. 
PRIJAVE BOM SPREJEMAL LE OB PONEDELJKIH, 
MED 8. in 10. URO, IZKLJUČNO S KLICEM NA: 031 
810 351. DRUGO NE ŠTEJE. UDELEŽENCI IMATE 
MASKO ČEZ NOS in USTA in SE USEDETE SAMO 
NA POSEBEJ OZNAČENEM MESTU. KDOR BO PRI-
ŠEL NENAJAVLJEN,  BO ŽAL MORAL OSTATI ZUNAJ. 
PRIJAVE BODO POTEKALE SAMO OB PONEDELJKIH, 
začenši z 8. 2. 2021, OD 8h do 10h. KAR JE MIMO 
TEGA ČASA, NE BO SPREJETO, KER NI POŠTENO 
DO TISTIH, KI SE DRŽIJO REDA. K maši pridete  
najkasneje 10 minut pred začetkom zaradi teh-
ničnih priprav. V NEDELJO OB 10h PRIDETE SAMO 
NAROČNIKI MAŠ. VSE MAŠE BODO BREZ PETJA. 
Mož, žena in otroci se štejejo kot ena oseba. Pri 
obhajilu med mašo velja 1,5 m razdalje. Pridete 
samo zdravi.

PRENOS SV. MAŠ Tadej
Stopiče

NAROČITE SE

V ČASU COVID 19 MED TEDNOM in  
OB NEDELJAH OB 10h)


