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BOŽIČ – SPOMIN NA JEZUSOVO ROJSTVO

Božič je. Rodil se je Jezus, druga Božja Oseba. 
Postal je Človek, vzel je obličje ljudi, rodil 

se je kot otrok. V liku otroka se odkriva ranljiv, 
majhen, potreben ljubezni. Rodil pa se je za 
vsakega izmed nas in z njegovim rojstvom smo 
vsi obsijani. To ni samo praznik lepih spominov, 
ampak tudi klic za življenje v svetlobi, resnici in 
ljubezni. Pogosto so naši ljudski odnosi oteženi, 
izpolnjeni z nezaupanjem, kar je plod greha, plod 
starih ran, ki ubijajo človeka in človeštvo, zato ne 
živimo v miru in ne v medsebojni sreči. Če bomo, 
zajeti v lepoto Božiča in objavljeno Božjo ljubezen, 
začutili toploto in radost, z vero in zaupanjem 
pristopimo proti Bogu, ki se nam kaže v liku 
otroka . Z dano ljubeznijo pristopimo k vsakomur, 
ponudimo se kot opora, privoščimo srečo drug 
drugemu in živimo v miru. Občutimo potrebo, da 
rečemo:«Božja ljubezen naj nas povezuje v eno, 
zato - srečen božič!« D.R.
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Sprava in odpuščanje
Letošnja srečanja ŽPS so 
potekala v znamenju izdelovanja 
pastoralnega načrta za naslednje 
pastoralno leto. Vsebino 
tega načrta morajo župnije 
posredovati do konca tega 
leta škofi jski pastoralni službi. 
Načrtovanje je bilo razdeljeno na sedem 
različnih tem. Med zadnjimi je bila tudi tema o spravi 
in odpuščanju. Na to temo je bilo predlaganih kar 
nekaj dobrih idej. Odločili pa smo se za naslednjo, 
ki se nam zdi zelo pomembna tudi na domovinski 
ravni. Gre za neke vrste spravno gesto ali za 
ponujeno roko sprave z mašo za vse žrtve vojne, ki so 
pokopane v naši župniji, ne glede, ali so bili to borci 
ali domobranci, „levi“ ali „desni“. Pred Bogom smo 
namreč vsi ljudje njegovi ljubljeni otroci brez razlike. 
O tem sem se osebno pogovoril tudi s predstavniki 
združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto  in so 
bili te naše geste ali ponudbe veseli. Želijo pa, da  za 
mnenje povprašam tudi vas. Zato so vaša mnenja 
dobrodošla. Še prej pa nekaj v prid tej pobudi.  
Morda se vam bo zdelo to nepravično, da združujemo 
oboje pri eni maši ali da sploh lahko pomislimo na 
kaj takega. Toda dejstvo je, da so bili tudi v vrstah 
borcev verni ljudje. Če pa se dvignemo nekoliko nad 
dogajanje katere koli vojne v zgodovini človeštva, 
boste lahko opazili, da ta ni sad človeka samega, 
pač pa sad hudega duha ali kar hudiča. Kako to? 
Naslednja zgodba je jasen dokaz. Osebno sem poznal, 
zdaj že pokojnega človeka, ki je kot mlad fant stal pri 
eni od kočevskih jam in pazil na ljudi, ki so jih streljali 
in metali vanjo. Na vrsto je prišel mož, ki ga je ta fant 
dobro poznal. Zavzel se je za tega moža, da ga ne bi 
ubili. Toda odgovor se je glasil približno takole: "Če 
ne bomo njega, bomo pa tebe in tvoje domače." To 
je samo eden od mnogih primerov ujetosti v zanko, 
ki nam jih hudič nastavlja čisto vsak dan, in so tako 
prefi njene, da se jih zavemo, ko je že prepozno ali pa 
tudi takrat ne. Kaj bi dejal Jezus o človeku iz kočevske 
zgodbe in še iz mnogih drugih, ki so se zgodile bodisi 
na "levem" ali "desnem" bregu, če že moram tako? 
Gotovo bi dejal: "Tega človeka pa, ki je Abrahamov 
sin in ga je satan zvezal za – poslušajte – osemnajst 
in več let, ni bilo potrebno rešiti te vezi...?« (prim. Lk 
13, 16) Gotovo po našem človeškem mnenju marsikdo 
ni vreden, da bi ga rešili s tem, da mu odpustimo. 
Seveda. Še vedno smo v tem telesu in smo v 
takih primerih bolj meseni kot pa duhovni. Lažje 
premoremo sodbo razuma, kakor pa sodbo duha, ki 

nam ga je dal Jezus Kristus, ker ta v nas velikokrat 
ni navzoč, čeprav smo kristjani, čeprav smo bili 
krščeni in čeprav nas je Jezus že sprejel v svoje 

skrivnostno telo. 
Zakaj torej odpustiti in odpuščati tudi 
takim, ki nas ranijo? Ker s tem dejanjem 

osvobajamo njih in sebe s hudičeve 
zanke! Ker naša merila niso Božja merila. Ker 

molimo: "Odpusti nam naše dolge, kakor tudi 
mi odpuščamo svojim dolžnikom." Ker si ne morete 

predstavljati, kako velika je Božja Ljubezen do nas. Ko 
bi jo spoznali in upam, da ste jo že vsaj nekateri, si ne 
bi nikdar več želeli, da bi se kdorkoli pogubil, ampak 
da bi jo čisto vsak okusil. Veste, tako je lepa, da sem 
prepričan, da bo vsakega, ki se bo z Njo enkrat srečal, 
prenovila in ne bo želel biti več stari človek. In ne bo 
se mu treba več truditi za to, ampak bo vse skupaj šlo 
kar samo od sebe. 
Morda bo kdo dejal: "Seveda, vse je lepo in prav, gospod 
župnik. Čudovito ste napisali. Toda lažje je pisati, 
kot to storiti." In še:"Odpustim že nekako, pozabiti 
pa ne morem." Oboje razumem. Seveda je potreben 
čas ... tudi če traja vse do zadnje minute pred smrtjo. 
Pomembno je odpustiti, gotovo pa je pomembno tudi 
zapomniti si, da se v iste hudičeve vsakdanje ali pa 
stoletne zanke ne bi več pustili ujeti. 
Kot vidite, nam bo samo z lastnimi močmi in napori 
težko uspelo. Sveto pismo pravi, da celo pravični greši 
sedemkrat na dan (prim. Prg 24, 16). In kdo sem jaz, 
da bi se imel za pravičnega? Zato potrebujemo ob sebi 
Boga kot uravnilovko ali kot referenco, da svoja dejanja 
pogledamo in presojamo skozi njegove oči. Da bi to 
lažje storili, nam je poslal Jezusa, katerega pričakujemo 
ravno v teh dneh. Naj nas On razsvetli in pokaže, kaj je 
prav. Saj hočemo živeti kot otroci Luči, mar ne? T.K.

Kako so s svojo jezo živeli 
puščavski očetje
Neki brat, ki je živel v samostanu, se je pogosto jezil. 
Rekel si je: „Šel bom v samoto, kajti če ne bom imel 
nikogar več, s komer bi se lahko prepiral, se bo morda 
moja strast pomirila.“ Šel je torej v samoto in prebival 
sam v votlini. Nekega dne, ko je napolnil vrč z vodo in 
ga postavil na tla, ga je nenadoma prevrnil. Ko ga je 
napolnil drugič in tretjič, je imel spet in spet smolo, 
zato je končno zgrabil vrč in ga besen razbil na koščke. 
Šele ko je spet prišel k sebi, je uvidel, da ga je prevaral 
duh jeze, in rekel si je: „Glej, sedaj sicer živim sam, 
toda duh jeze me je premagal tudi tu. Zato se bom 
vrnil v svoj samostan, kajti povsod se moram bojevati 
in biti potrpežljiv – in povsod sem odvisen od božje 
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NAPOVEDNIK
24. 12. - Otroška polnočnica, ob 
19h in prvi sveti večer
25. 12. - BOŽIČ - Gospodovo 
rojstvo
26. 12. - Diakon Štefan - prvi 
mučenec. Ta dan bo pri obeh 
mašah blagoslov soli.
28. 12. - Nedelja Svete Družine 
in obhajanje zakonskih jubilejev 
med mašo, ob 10h - če se bo 
seveda kdo prijavil:)
28. 12. – Božično-novoletni 
koncert, ob 17h v stopiški cerkvi. 
Pripravljen bo nabiralnik za 
prostovoljne darove, ki bodo 
namenjeni za pomoč ljudem v 
stiski. Istočasno naprošam pridne 
gospodinje, če bi spekle kaj peciva 
za pogostitev v avli župnišča po 
koncertu. Vsem se že vnaprej lepo 
zahvaljujem.
29. 12. - Srečanje zakonske 
skupine, ob 20h v učilnici. Pari, 
tudi novi, lepo vabljeni.
11. 1. 2015 – Srečanje ŽPS.
17. 1. 2015 - Maša v Šentjoštu ob 
godu svetega Antona Puščavnika 
in licitacija mesnin po maši. Lepo 
vabljeni.

ODDANE MAŠE:
po namenu - 4 maše
+ Marija Juršič - 19 maš 
+ Alojz Borjan - 2 maši 
+ Ana Hrovatič - 1 maša 
+ Martina Brulc - 26 maš 
Maše sem oddal gospodu 
Viktorju, ki že mašuje po teh 
namenih.

Uradne ure
so v ponedeljek in torek, 
od 8h do 10h, ter v 
ponedeljek, torek in četrtek 
po večerni sveti maši, če je 
ta v Stopičah. Lahko pa se 
oglasite tudi izven teh ur, 
če vidite, da sem doma, ali 
če se prej dogovorimo za 
določen čas, ko se boste 
lahko oglasili. 

pomoči.“ Tako se je odpravil na 
pot in se vrnil na svoje prejšnje 
mesto.
Neki brat je vprašal aba (očeta) 
Pojmena: „Kaj pomeni biti brez 
razloga jezen na svojega brata?“ 
Rekel je: „Če se jeziš zaradi 
prevare, s katero te prevara brat, 
se jeziš nanj brez razloga. Tudi 
če ti izdere desno oko ter odeska 
desno roko in se jeziš nanj, je to 
jeza brez razloga. Če pa te hoče 
ločiti od Boga, tedaj se razjezi!“
Ko so aba Izaija vprašali, kaj je 
jeza, je odgovoril: „Prepirljivost, 
laž in nevednost.“
Aba Hiperehij je rekel: „Kdor ne 
obvlada svojega jezika v trenutku 
jeze, tudi strasti ne bo obvladal.“
Aba Makarij Egiptovski je 
rekel: „Če moraš nekoga 
karati in zaideš pri tem v jezo, 
zadovoljuješ svojo strast. Ne 
pogubi se za to, da bi rešil druge.“
Aba Sinklitik je dejal: „Dobro 
je, če se človek nikoli ne razjezi. 
Če pa se to vendarle zgodi, ni 
dovoljena tvoji strasti niti mera 
enega dne, ampak je rečeno: 
„Sonce naj ne zaide v vaši jezi in 
ne dajajte prostora hudiču.“   „Ti 
torej čakaš, da zatone ves tvoj 
čas? Zakaj sovražiš človeka, ki 
te je užalil? Ni on sam naredil 
krivice, ampak hudič. Sovraži 
bolezen in ne bolnika!“
Iz knjig Izreki svetih starcev, Mohorjeva družba 
Celje, 2002 in Modrost puščave, Župnijski urad 
Ljubljana – Dravlje, Ljubljana 1994.

Krščeni v letu 2014: 
Eva Kastelic, Luka Komerički, 
Aleks Ucman, Oskar Andrin, Erik 
Ilar, Tjara Blažka Radež Jerman, 
Tilen Ciprijan Sajevec, Glorija 
Staniša, Brin Hrovatič, Enej 
Mohorič, Ema Udovč, Črt Kralj, 
Bine Šega, Tijan Jakob Denac 
Antić, Valentin Turk, Jakob Vid 
Šafar, Marko Bartol, Ema Umek, 
Bor Puš, Zoja Ucman, Blaž Rajk, 
Lina Zupančič, Zala Kastelic, 
Neža Mežnar, Julija Lah, Janez 
Lukšič, Aleks Šega, Andraž Kralj, 
Žan Fir, Eva Turk, Erazem Jakša, 
Leonora Jakša, Lara Mervar, Žan 
Dolar, Ula Zakšek Andrejčič, Urban 
Cimermančič.

Poročeni v letu 2014:
Pučko Matjaž in Priselac Petra, 
Dolenšek Danijel in Bačar Jana, 
Udovč Matej in Košmrlj Lidija, 
Pepel Marko in Banič Teja, Brulc 
Boštjan in Turk Vesna, Padaršič 
Boštjan in Turk Nataša, Šega 
Andrej in Košiček Mateja.

Pokopani v letu 2014:
Ana Fink, Franc Šašek, Jože 
Košale, Andrej Luzar, Anton Brulc, 
Juršič Jožef, Ana Logar, Andreja 
Ucman, Terezija Bohte, Anton 
Brkopec, Štefan Murgelj, Jože 
Turk, Jože Šega, Štefan Klobučar, 
Ana Bojanc, Franc Povše, Pavel 
Ovniček, Janez Bohte, Nežka 
Gazvoda, Franc Kastelec, Marija 
Juršič, Alojz Borjan, Terezija 
Badovinac, Ana Hrovatič, Ludovik 
Hočevar, Martin Ucman, Lucija 
Judež, Jože Turk, Marija Ambrožič.
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PONEDELJEK
5. januar
Emilijana 
(Milena)

18h (DOLŽ) ++ starši Avsec in 
                             sin Milan

TOREK
6. januar
Gospodovo 
razglašenje

7h (STOPIČE) za župljane
10h (DOLŽ) + Anton Golobič, obl.
18h (STOPIČE) + Jože Bojanc, obl.

SREDA
7. januar
Rajmund 
Penjafortski

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
8. januar
Severin Noriški

18h (DOLŽ) ++ starši Gredenc Franc in 
                            Cecilija, obl.

PETEK
9. januar
Hadrijan

18h (HRUŠICA) + Ivan Kastrevec, 
                                  2. obl.

SOBOTA
10. januar
Gregor Niški

18h (STOPIČE) ++ družina Ovniček in 
                                   starši Udovč 

NEDELJA 
JEZUSOVEGA 
KRSTA
11. januar

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) + Miha Košale, obl.

PONEDELJEK
12. januar
Tatjana (Tanja)

18h (CEROVEC) + Terezija Badovinac 
                                  (Anica – Lj.)

TOREK
13. januar
Hilarij 
(Radovan)

18h (STOPIČE) + Marija Povše, obl. 
                                (Verdun 17)

SREDA
14. januar
Odon (Oton)

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
15. januar
Mihej in 
Habakuk

18h (OREHEK) ++ Neža in Anton 
                                  Ovniček, obl.

PETEK
16. januar
Honorat

18h (OREHEK) + Jože Brulc, obl.

SOBOTA
17. januar
Anton (Zvonko)

9h (ŠENTJOŠT) za sosesko

2. NEDELJA 
MED LETOM

18. januar

7h   (STOPIČE) za župljane
                            
10h (STOPIČE) + Ana Fink, 1. obl.

4. ADVENTNA 
NEDELJA

21. december

7h   (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Jože Staniša, obl. 
                                  in starši Škrinjar
                               + Ciril Kovačič, obl.

PONEDELJEK
22. december
Frančiška Cabrini

18h (STOPIČE) ++ starši Franc in 
Marija Murgelj 
                                  ter Štefan 

TOREK
23. december
Janez Kancij

18h (OREHEK) + Lucija Judež, 
                                30. dan

SREDA
24. december
SVETI VEČER
Adam in Eva

19h (STOPIČE – otroška 
polnočnica) + Franc Podržaj 

ČETRTEK
25. december
BOŽIČ – Gos-
podovo rojstvo

00h (STOPIČE) za župljane
8h (DOLŽ) + Franc Kobe, obl.
10h (STOPIČE) + Andrej Rebolj, obl.

PETEK
26. december
Sv. diakon Štefan,  
prvi mučenec

7h (STOPIČE) + Edi Eberl

18h (STOPIČE) + Štefan Murgelj

SOBOTA
27. december
Janez

18h (STOPIČE) ++ Stanko in Marija 
                                  Kocjan 
                                  ter Angela Kastelec
                               + Jožef Novak, obl.

NEDELJA SVE-
TE DRUŽINE
28. december
Nedolžni otroci

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Alojz Modic, obl. 
                              in vsi ostali + Modic

PONEDELJEK
29. december
Tomaž Becket

18h (OREHEK) + Marija Ovniček, 
                                1. obl.

TOREK
30. december

Feliks I.

18h (STOPIČE) ++ Franc Kastelic, 
                                 20. obl. in Matilda
                               + Danica Udovč, 
                                  obl. (Stopiče 79A)

SREDA
31. december
Silvester

8h (CEROVEC) ++ Sajetovi

ČETRTEK
1. januar
Marija, Božja 
Mati, Novo 
leto - dan miru

7h ( STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) za pokojne pevce 
                             MoPZ Tonakord

PETEK
2. januar
Bazilij Veliki

17h (DOLŽ) ++ Jožefa Golobič, obl.  
                            in pokojni Golobič
18h (STOPIČE) ++ Ščipalovi teti in sestri

SOBOTA
3. januar
Presveto 
Jezusovo ime

16h (ŠENTJOŠT) + Marija Ambrožič, 
                                   30. dan
18h (DOLŽ) + Frančiška Juršič, 6. obl.

2. NEDELJA 
PO BOŽIČU
4. januar

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Bartol in Šega
                               + Jože Turk, 30. dan


