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Pepelnica in post

S pepelnico, ki jo bomo letos obhajali 18. februarja, 
bomo vstopili že v postni čas. Cerkev nas vabi, 

da se s postom, z dobrimi deli, več molitve in s 
premišljevanjem Jezusovega trpljenja pripravljamo 
na največji praznik – na veliko noč. Na pepelnico 
smo vabljeni k obredu pepeljenja, na postne nedelje 
pa h križevemu potu, ki ga bomo molili ob 15h po 
podružnicah in v župnijski cerkvi. 
Postna postava
Cerkev za postni čas določa posebne oblike 
spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in 
na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan 
do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi 
post veže vse vernike od izpolnjenega 18. leta do 
začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na 
vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek 
od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim delom 
pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih 
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je 
praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna 
slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.
Vse to narekuje postna postava. Jezus pa je prišel, 
da bi postavo dopolnil. Zato zgolj zdržek od mesnih 
jedi ni edini, ki bi se ga lahko držali, pač pa tudi na 
primer zdržek od razvad, s katerimi si ljudje tako 
radi popestrimo življenje, včasih  celo toliko, da nam 
popestritve zastirajo pogled na Boga. Namen posta 
seveda niso čemerni obrazi in puščoba življenja. Tudi 
se uspeh posta ne meri v preštevanju, kolikokrat 
smo se čemu odrekli, pač pa v tem, koliko bolj smo 
preko odpovedi vzljubili Boga in bližnjega.

Dolgih štirideset dni Jezus moli, se posti. 
Okrog njega je puščava, le samota ga 
obdaja. 
Vabi ga hudobni duh, naj kamne 
spremeni v kruh. 
Božji Sin pa ga zavrne in odločno mu 
odvrne: 
Naj človek ne živi, ne živi samo od kruha, 
saj nismo le telo, v nas je tudi duša. 
Naj človek ne živi, ne živi samo od kruha, 
besede božje so, ki jih srce posluša. 
V čudnem svetu ti živiš, s puščavo v sebi 
se boriš. 
Kaj vse ti svet ponuja, koliko skušnjav ti 
zbuja: 
A človek ne živi, ne živi samo od kruha, 
ko sito je telo, naj ne umira duša.

 pesem



Oznanila
župnije Stopiče

»ČE HOČEŠ, ME MOREŠ OČISTITI.« 
-  »HOČEM: BODI OČIŠČEN!«
6. nedelja med letom (Mr 1, 40-45)

Na 6. nedeljo med letom, letos na zadnjo pred 
postnim časom (15. februarja), nam evangeljski 
odlomek pripoveduje o Jezusovem srečanju z 
gobavcem in o njegovem ozdravljenju. Gobavec 
prekrši judovska pravila, se približa Jezusu, ponižno 
poklekne pred njim ter ga z močno vero poprosi, 
naj ga ozdravi. Tudi Jezus prekrši judovske običaje. 
Gobavca ne odžene. Sočutno in pretreseno ga 
sprejme, usliši njegovo prošnjo in ga ozdravi 
hude bolezni. Hkrati   mu  tudi zapove, da o tem 
ozdravljenju ne govori ljudem; pokaže naj se le 
duhovniku in daruje za svoje očiščenje.  Vendar 
ozdravljeni gobavec  ne uresniči tega Jezusovega 
naročila. Ko odide  od njega, ves navdušen goreče 
pripoveduje, oznanja, kaj mu je storil ta človek – 
naredil to, kar more storiti le Bog.

Gobavost je v Svetem pismu zbirno ime za kožne 
bolezni. Gobavec je bil obsojen na izolacijo in prepuščen 
peklu samote. Sam sebe mora izključevati 
iz skupnosti ter kriče razglašati svojo 
bolezen tistemu, ki bi se mu nevede 
približal. Poleg telesnega je gobavec moral 
prestajati tudi dušno trpljenje, ki sta ga 
povzročali obsodba in zaničevanje družbe, 
saj so Judje gobavost pojmovali kot 
posebno kazen za greh. Tretja Mojzesova 
knjiga nam govori, da je gobavost 
povzročila obredno nečistost. Gobavi je bil 
izločen, hoditi je moral v raztrgani obleki, 
z razpuščenimi lasmi in zakrito brado ter 
klicati: »Nečist! Nečist!« Bolezen in ozdravljenje je 
moral ugotoviti duhovnik. Če je kdo ozdravel, je bil 
sprejet v versko občestvo samo, če je ozdravitev uradno 
potrdil duhovnik, ki je služboval v templju. 

Vrnimo se k današnji evangeljski zgodbi in iz nje 
izluščimo nekaj pomembnih dejstev:

Gobavec ve, kaj hoče (S. Fausti). Hoče ozdravljenje, 
hoče, da Jezus stori to, kar zmore le Bog.  Njegov 
vzklik (»…klical ga je in na kolenih prosil: ‚Če hočeš, 
me moreš očistiti‘.«) je molitev človeka, ki pozna 
svoje zlo in želi ozdraviti.  Ta njegov vzklik je prva 
molitev, ki se obrača na Jezusa. Gobavec si ne želi 
samo ozdravljenja, ampak  tudi ve, da ga Jezus lahko 
ozdravi. Z vzklikom izpove vero v Jezusovo moč. 

Jezus udejani božje usmiljenje in z božjo močjo 
ozdravi gobavca. Evangelij pravi, da se je gobavec 
Jezusu zasmilil (različica govori celo, da se je Jezus 
razjezil). Z usmiljenjem je poudarjena materinska 
lastnost Boga – ljubezen do človeka.  Različico 
»razjezil se je« pa svetopisemski strokovnjaki 
razumejo, da  je Jezusova jeza lahko usmerjena na 
sile zla, ki so skazile božjo stvaritev (človeka) ali 

pa na tega moža, ki ni upošteval določil postave o 
osamitvi gobavcev (SP, opombe).

Jezus je nad gobavcem iztegnil roko in rekel: 
»Hočem. Bodi očiščen.« In gobavec je takoj ozdravel. 
Nihče ne more narediti čudeža z močjo svoje volje. 
Le Jezus je mogel reči: »Hočem«, ker je vedel, da je 
»eno« z Očetom. Ozdravljenje gobavosti so Judje 
razumeli kot dejanje, ki ga je mogoče primerjati z 
obujanjem od mrtvih in so ga pripisovali samo Bogu.

Ozdravljeni gobavec postane prvi apostol. »Začel 
je na vsa usta oznanjati in razglašati besedo.« 
Mož, ki je na svoji lastni koži okusil Gospodovo 
usmiljenje, ga sedaj oznanja drugim. Podobne vloge 
oznanjevalca (vendar z naročilom, da jo izpolni), 
kot jo izvrši ozdravljeni gobavec,  je deležen še en 
ozdravljenec – obsedenec iz Gerase, iz katerega 
Jezus izžene  zle duhove ter mu nato naroči: »Pojdi 
na svoj dom k svojim in jim sporoči, kako velike reči 
ti je storil Gospod in se te usmilil« (Mr 5, 19). 

Jezusovo srečanje z gobavcem kaže popolno novost 
Jezusovega razumevanja postave in  sočutja do 
trpečih in grešnih (U. Balthasar, R. Cantalamessa). Po 
postavi je bil gobavec izključen iz narodne skupnosti 
in rabini so trdili, da je vzrok bolezni v težkih 

prestopkih. Prepovedali so vsako 
približevanje bolniku; če pa se je bolnik 
sam  približal, so ga obsuli s kamni. 
Jezus pa dovoli, da se mu gobavec 
približa in stori celo nekaj, kar je bilo za 
Jude nepojmljivo: dotakne se ga z roko 
in  tako dokaže, da se ne boji okužbe, 

še več: zavestno sprejme nase bolezen 
ljudi, njihov greh. Jezusovo sočutje do 

gobavca je bilo močnejše od strahu pred 
gobavostjo. Njegovo dejanje razkriva, 

kam se nagiba njegovo srce: ne k strogosti postave, 
ampak k evangeljskemu sočutju. Jezus ni prišel  
postave odpravit, prišel jo je »dopolnit«. Postava  ni 
ozdravljala, omejevala se je na razkrivanje prestopkov, 
na prepoznavanje, ali je bil človek pravičen ali grešnik.  
Postava ni dajala moči, da bi človek lahko to storil, kar 
je predpisovala. Postava naroča, kaj je treba storiti, 
milost pa daje, da to storimo. »Kajti noben človek se 
ne bo opravičil pred njim z deli postave, kajti postava 
nam le omogoča, da spoznamo greh« (Rim 3, 20).

Da bi bil pokoren postavi, Jezus pošlje ozdravljenega 
gobavca k duhovniku, ki naj ugotovi  ozdravljenje. »Njim 
v pričevanje« pomeni oboje: da bodo spoznali, da 
more ozdravljati bolnike, a tudi uvideli, da ne odpravlja 
postave, ampak jo izpolnjuje. Mož, ozdravljenec, ki ne 
izpolni ukaza, da naj molči in o ozdravljenju ne govori, pa 
s svojo nepokorščino oteži Jezusovo delovanje, saj  Jezus 
zdaj ne »more več javno v mesto«, ker noče, da bi ga 
imeli za zdravilca (U. Balthasar).

Zaključimo z mislijo R. Cantalamesse, da na duhovnem 
področju besede »Hočem, bodi očiščen« pomenijo isto  
kot »Jaz te odvežem tvojih grehov«. M. S.
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NAPOVEDNIK
16. 2. - Srečanje zakonske skupine 
ob 20h
18. 2. - Pepelnica
20. 2. - Duhovne vaje za srednješolce 
v Leničevem domu v Podbočju
22. 2. - Pričevanje gospe Zlatke 
Opalički pri obeh nedeljskih mašah
22. 2. - Križev pot ob 15h v Stopičah
27. 2. - Duhovne vaje za birmance 
8. razreda v Šmarjeti
1. 3. - Križev pot ob 15h na Dolžu
1. 3. - Prejem volilnih lističev za 
novi ŽPS
6. 3. - Duhovne vaje za birmance 
9. razreda v Šmarjeti
8. 3. - Križev pot ob 15h v Malem 
Orehku
8. 3. - Volitve novih članov ŽPS
12. 3. - Sestanek za starše 
birmancev ob 19h
15. 3. - Križev pot ob 15h na Dolžu

Volitve novih članov v 
Župnijski pastoralni svet
Staremu župnijskemu 
pastoralnemu svetu je z začetkom 
tega leta ugasnil petletni mandat. 
Potrebne bodo torej nove volitve. 
V nedeljo, 1. marca, boste prejeli 
posebne volilne lističe, ki jih boste 
izpolnjene prinesli nazaj prihodnjo 
nedeljo – 8. marca. Pravico voliti 
ima vsak župljan, ki je dopolnil 
16 let in je prejel zakramente 
uvajanja (krst, obhajilo, birmo). 
Pravico biti izvoljen ima prav 
tako vsak župljan, ki je dopolnil 
16 let, je prejel zakramente 
uvajanja, ima stalno prebivališče 
na ozemlju župnije (ali je dejaven 
član župnijskega občestva) in je 
v polnem občestvu s katoliško 
Cerkvijo ter ga odlikujejo 
trdna vera, nravno življenje in 
razsodnost. 
Vsakdo iz svojega okolja (vasi, 
soseske) predlaga enega moškega, 
eno žensko in enega mladega. 
Že sedaj ste povabljeni, da o 
primernih kandidatih premislite in 
za pametno izbiro tudi molite. 

Molitev
Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd!
Daj nam duha modrosti,
da se bomo velikodušno odzvali 
delu v župniji in izbrali
primerne člane župnijskega 
pastoralnega sveta, 
ki bodo v našem imenu 
in z našo pomočjo sodelovali 
z duhovniki v dušnem pastirstvu 
in pri uresničevanju smernic 
plenarnega zbora Cerkve na 
Slovenskem. 
To te prosimo po priprošnji 
Device Marije 
in blaženega Antona Martina 
Slomška, 
blaženega Alojzija Grozdeta 
in blaženih Drinskih mučenk. 
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Duhovne vaje za 
birmance
Zadnji vikend v mesecu 
februarju in prvi vikend v 
mesecu marcu se bodo naši 
birmanci udeležili duhovnih vaj. 
To je kratka duhovna priprava na 
prejem zakramenta svete birme, 
ko bodo v polnosti prejeli darove 
Svetega Duha. Z zakramentom 
svete birme bodo postali odrasli 
kristjani, ker je odločitev - iti 
k birmi - tudi njihova osebna. 
Koliko bo kdo odrasel v veri, pa 
je odvisno, koliko bo sodeloval z 
darovi, ki jih bo prejel, oziroma 
ali se bo prepustil Svetemu 
Duhu, da s svojimi darovi vpliva 
nanj. To je nekaj podobnega, 
kot da bi za god ali rojstni dan 
prejel čudovito darilo, toda kako 
naj mi pomaga, če ga niti ne 
odprem, ampak samo nekam 
odložim in nanj pozabim. Zato 
vidim posebno potrebo, ki jo 
tu predstavljam kot prošnjo, 
da vsi farani molite tudi za 
mladino, da bi dovolila, da v 
njihovo življenje vstopi živi Bog 
in začne delovati po njih. Potem 
pa moramo moliti tudi vsak 
zase, da se Božjega delovanja v 
njih in po njih ne bi prestrašili, 
pač pa to radostno sprejeli. Ko 
omenjam Božje delovanje po 
mladih, mislim med drugim tudi 
na kakšen nov duhovni poklic, s 
katerimi se lahko v preteklosti 
naša župnija lahko pohvali in 
zahvali Bogu. Naj bo torej vaša 
molitev pri vas prisotna vsak 
dan tudi za naše birmance in 
birmanke, za vašega župnika pa 
tudi zase.

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. 
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PONEDELJEK
2. marec
Neža Praška

18h (HRUŠICA) + Alojz Borjan

TOREK
3. marec
Marin in Asterij

18h (CEROVEC) + Terezija Badovinac

SREDA
4. marec
Kazimir

18h (ŠENTJOŠT) + Marija Ambrožič
                               + Alojzij Kozoglav, 
                                   30. dan

ČETRTEK
5. marec
Hadrijan (Jadran)

18h (DOLŽ) + Marija Juršič

PETEK
6. marec
Koleta (Nika)

17h (DOLŽ) + Janez Ucman, obl. 
                          (Vrhe 6)
18h (STOPIČE) + Ludovik Hočevar

SOBOTA
7. marec
Perpetua in 
Felicita

18h (STOPIČE) + Franc Košmerlj, obl.

3. POSTNA 
NEDELJA
8. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Anton Brulc, obl.
15h  - KRIŽEV POT NA OREHKU

PONEDELJEK
9. marec
Frančiška 
Rimska

18h (CEROVEC) + Ana Hrovatič

TOREK
10. marec
40 mučencev iz 
Armenije

18h (STOPIČE) ++ Ivana in Jožef 
                                   Hribar, obl.
                            ++ starši Jože in 
                                  Alojzija Kralj, obl.

SREDA
11. marec
Benedikt

18h (ŠENTJOŠT) + Jožefa Terezija 
                                   Mavsar

ČETRTEK
12. marec
Justina - 
gregorjevo

18h (STOPIČE) + Meta Peček-Černec, 
                                obl.

PETEK
13. marec
Kristina

16h (ŠENTJOŠT) + Janez Ambrožič, 
                                   obl.

18h (STOPIČE) ++ Franc, obl. in Marija 
                                   Koračin 
                                  ter Marija Murn

SOBOTA
14. marec
Matilda

18h (STOPIČE) ++ Alojz Ilar, obl. in 
                                   Angela

4. POSTNA 
NEDELJA

15. marec

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ starši Staniša, obl.
15h  - KRIŽEV POT NA DOLŽU

6. NEDELJA 
MED LETOM

15. februar

7h   (STOPIČE) za župljane
                            
10h (STOPIČE) + Andrej Luzar, obl. 
                               + Franc Kastelec, 8. obl.

PONEDELJEK
16. februar
Julijana Koprska

18h (STOPIČE) ++ starši Mežan 
                                   Janez in Terezija
                             ++ Franc in Alojzija 
                                   Bele, obl.

TOREK
17. februar
Silvin, škof

17h (CEROVEC) + Marija Erlah, 30. dan
18h (DOLŽ) ++ Marija in Janez, obl. 
                             Turk (Vinareber 3)

PEPELNIČNA 
SREDA
18. februar
Frančišek Regis Clet

7h (STOPIČE) + Alojz Jarc
10h (DOLŽ) + Marija Juršič
18h (STOPIČE) + Ludovik Hočevar

ČETRTEK
19. februar
Konrad iz Piacenze

18h (STOPIČE) + Jožefa Turk, obl.

PETEK
20. februar
Sadot in perz. mučenci

15h (STOPIČE) + Marija Gliha 

SOBOTA
21. februar
Peter Damiani

18h (DOLŽ) Na čast Svetemu Duhu

1. POSTNA 
NEDELJA

22. februar

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Marija Muren, 2. obl. 
                                 (Dolž)
15h  - KRIŽEV POT V STOPIČAH

PONEDELJEK
23. februar
Polikarp

18h (CEROVEC) + Polona Juršič, obl.

TOREK
24. februar
Matija

18h (ZAJČJI VRH) Za vse žive 
in pokojne krajane Zajčjega                                     
Vrha in Sel

SREDA
25. februar
Valburga

18h (CEROVEC) + Martin Ucman

ČETRTEK
26. februar
Aleksander (Branko)

18h (STOPIČE) + Ana Andrejčič, obl.

PETEK
27. februar
Bazilij in Polikarp

18h (DOLŽ) ++ Janez in Marija Juršič 
                            (Florjanovi)

SOBOTA
28. februar

Roman

11h (STOPIČE) v zahvalo za srečen 
                            zakon
18h (STOPIČE) ++ brat Milan in 
                                   starši Goršin, obl.
                                 + Andreja Ucman, obl.

2. POSTNA 
NEDELJA

1. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ starši Turk (Sela 4) 
                        in Murn (Vel. Orehek 7)
15h  - KRIŽEV POT NA DOLŽU


