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Križ in vstajenje

P
O, vodi me, dobrotna, blaga Luč!
V temi, ki me obdaja, vodi me!
Temná je noč in daleč sem od doma,
ti vodi me, ti razsvetljuj mi pot!
Drugačen bil sem, kakor zdaj nekoč,
te nisem prosil, da me vodiš ti;
želel sem sam določati si pota:
a zanaprej ti vodi me povsod!
John Henry Newman

o križu pride vstajenje, so velikokrat ponavljali
stari ljudje. Kako globoka in splošno človeška
je ta izkušnja! Že kot otroci smo morali iti po tej
poti. Naučili smo se voziti s kolesom potem, ko smo
poskušali, se trudili in padali. Nekega dne nam je
uspelo. Kakšno veselje! Podobno je bilo pri plavanju,
pri učenju, v službi in v družini. Vedno je nekaj lepega
nastalo šele po dolgotrajnih naporih, ki so bili včasih
komaj zaznavni, drugič pa komaj znosni.
Spomnimo se prvih izkušenj laži. Kako hudo je
bilo, ko smo laž skrivali in jo ovijali v nove laži, in
kakšno olajšanje, ko nam jo je uspelo priznati. Še večje
veselje pa smo čutili, ko nam je bilo oproščeno. Ni bilo
sreče, dokler nisi šel skozi križ priznanja in kesanja.
Priznati in kesati se je križ, pri katerem namreč umira
človeški napuh.
Zato bomo morali nekega dne vsi pritrditi Jezusu.
Očetje in matere, politiki in duhovniki, stari in mladi
bomo morali priznati, da srečnejše življenje ne
prihaja od zunaj, ampak od znotraj, s spreobrnjenjem
srca. Začetek tega dogajanja je v tem, da zavestno
sprejmemo Jezusa za vodnika svojega življenja, kakor
je to nekoč storil tudi kardinal John Henry Newman.
T.K.
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Predgovor
k vsebini
V tokratni številki sem
se namenil podrobneje
predstaviti nekatere
vidike zakramenta
spovedi. Zakaj ravno
temu, če pa je pred
nami že skoraj velika
noč, praznik veselja,
ko se spominjamo, da
nas je Jezus s svojim
vstajenjem osvobodil
smrti? Ravno zato.
Spoved je osebno
srečanje z Jezusom,
ki nam odpušča,
nas osvobaja greha,
ki prinaša smrt in
nam znova poklanja
svobodo, rešitev,
veselje, življenje ...
Spoved je trenutek,
ko se osebno srečamo
z Odrešenikom, ko
izkusimo njegovo
usmiljeno ljubezen
in iz spovednice
odhajamo kot novi
ljudje ... toliko bolj,
kolikor bolj smo iskreni
in občutljivi za greh.
Ko se srečujemo z
Jezusom pri spovedi,
se dejansko dogaja
že tisto, kar se bo
zgodilo ob koncu časov
vsakega posameznika.
Dokler smo v tem
telesu in času, se
bomo še vračali k
njemu po odpuščanje.
Ob koncu časov
vsakega posameznika
pa se bo to srečanje
zgodilo enkrat za
vselej. Ne bomo se več
vračali k Njemu, ker
bomo ostali z Njim in
ker se ne bomo več
želeli ločiti od Njega.
To pa bo za nas večna
velika noč, večno
vstajenje in življenje.

Spoved
Nekateri pravijo: »Jasno je, da nam
grehe odpušča Bog, zakaj bi torej
potrebovali duhovnika? Ali ni neposreden
odnos z Bogom iskrenejši?« V starih verah
so imeli strokovnjake za svete: čarovnike,
svečenike, medije, šamane in tako
naprej, ki so bili posredniki med božjim in
človeškim, med nebom in zemljo. Le oni
so poznali skrivnosti bogov in obrede, s
katerimi so ljudem prinašali dobro ali slabo
usodo. Priznavali so jim moč, ki so jo imeli
osebno, saj so bili nad običajnimi smrtniki,
ali pa zaradi pripadnosti določenemu
razredu, drugi pa te moči niso bili deležni.
Evangelij je to pogansko pojmovanje
religije odpravil. V njem ni več prostora
za posrednike, kajti »samo eden je tudi
srednik med Bogom in ljudmi, človek
Kristus Jezus« (1 Tim 2,5).
Brez Jezusa ne gre, saj »pod nebom
ljudem ni dano nobeno drugo ime, po
katerem naj bi se mi rešili« (Apd 4,12b).
Na veliki četrtek nam je bilo po naivnih
vprašanjih apostolov Tomaža in Filipa
razodeto nekaj velikega. Kako bi vedeli
za pot? Jezus odvrne: »Jaz sem pot,
resnica in življenje« (Jn 14,6). Kdo nam
lahko pokaže Očeta, da bomo videli
nevidnega Boga? Jezus pravi: »Kdor je
videl mene, je videl Očeta« 0n 14,9).
»Nihče ne pride k Očetu drugače kot
po meni« Jn 14,6).
Čeprav bi lahko na prvi

pogled sklepali drugače, v »neposredni«
spovedi Bogu ni nič krščanskega, gre le
za obliko poganstva. To idejo pogosto
srečamo v brezobličnosti new agea, v
različnih programih osebnostne rasti in
duhovnega razsvetljenja. Pravzaprav je
to domišljavost, da si sam sebi duhovnik
in imaš v rokah znanje ali moč, s katero
obvladuješ Boga; da se navsezadnje sam
lahko odrešiš z močjo koncentracije,
askeze ali pozitivnih čustev.
Če je Jezus edini posrednik med Bogom
in človekom, se to nujno kaže v spravi
grešnika z Bogom.
V sinoptičnih evangelijih to zelo nazorno
izraža slikovit prizor, v katerem Jezus
ozdravi hromega, ki ga predenj prinesejo
štirje možje. Jezus takoj utiša pismouke, ki
mu oporekajo, ter farizeje, ki mu ugovarjajo,
in oznani veselo vest: odpuščanje ni več
stvar nebes, ni več nedostopno. Odslej
je odpuščanje zemeljski in zgodovinski
dogodek, kajti Sin človekov ima »oblast
na zemlji odpuščati grehe« (Mr 2,10).
Evangelista Marko in Luka poudarita
osuplost in začudenje množice,
evangelist Matej pa še pojasni,
da je Bog »ljudem dal takšno
oblast« (Mt 9,8). »Ljudem« je
dal oblast. Duhovniki prejmejo
od apostolov poslanstvo, moč
odpuščati grehe. V tem ni
ničesar magičnega. Duhovniki
ne nadomeščajo edinega
Odrešenika, ampak prevzemajo

Zakrament sprave skozi čas
V potekanju stoletij se je konkretna oblika, s katero je Cerkev izvajala to oblast,
prejeto od Gospoda, zelo spreminjala. V prvih stoletjih je bila sprava kristjanov, ki
so po svojem krstu storili posebno velike grehe (na primer malikovanje, uboj ali
prešuštvo), povezana z zelo strogo disciplino, po kateri so morali spokorniki delati
javno pokoro za svoje grehe, pogosto dolga leta, preden so prejeli spravo. K temu
»redu spokornikov« (ki je zadeval samo nekatere velike grehe) je bil kristjan pripuščen
le zelo redko in v nekaterih pokrajinah samo enkrat v življenju. V sedmem stoletju
so irski misijonarji, ki jih je navdihovalo vzhodno meniško izročilo, prinesli v celinsko
Evropo »privatno« opravljanje pokore, ki ne zahteva javnega in dolgotrajnega izvrševanja
spokornih del pred prejemom sprave s Cerkvijo. Zakrament se odslej izvršuje v bolj tajni
obliki med spokornikom (spovedancem) in duhovnikom. Ta nova praksa je predvidevala
možnost ponovitve in tako odprla pot k rednemu pristopanju k temu zakramentu.
Omogočila je tudi vključiti v eno samo zakramentalno obhajanje odpuščanje velikih in
malih grehov. V glavnih črtah uporablja Cerkev to obliko pokore vse do danes.
Katekizem katoliške Cerkve, 1447

njegovo mesto na zemlji, kar
je nekaj povsem drugega. Bog
je postal človek, da bi človeka
odrešil: povsem nesmiselno
bi bilo, če bi se vstali Kristus
odpovedal medčloveškim stikom.
Bog se z milostjo želi dotakniti
vsega človekovega življenja, ne
le njegovega duha. »Prejmite
Svetega Duha! Katerim grehe
odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim
zadržani« (}n 20,22-23).
Kakor je Jezus Kristus najbolj
neposredna pot k Očetu, tako so
tudi zakramenti Cerkve najbolj
neposredna in zanesljiva pot k
srečanju z Jezusom Kristusom.
Če bi se pretvarjali, da dobimo
odpuščanje »neposredno« od
Boga, bi to v resnici pomenilo,
da sami sebi dajemo odvezo
in to utemeljujemo s svojimi

pozitivnimi mislimi ali
čustvi. Taka pot še zdaleč ni
neposredna, kajti vodi po ovinkih
naše subjektivnosti. Seveda
nikakor ne more biti slabo,
če v sebi čutimo Gospodovo
usmiljeno ljubezen ali če se v nas
prebudi iskreni vzgib kesanja prav to je izhodišče zakramenta
sprave. Vendar če ostanemo
zgolj pri tem, zgrešimo bistvo.
Bistvo je v srečanju, tako kot je
zapisano v evangeliju, ko Jezus
obišče Zaheja: »Danes je v to
hišo prišlo odrešenje« (Lk 19,9).
Srečanje je milostni trenutek, v
katerem se današnje usmiljenje
srečuje z mojo današnjo
grešnostjo. Preprosto se spustim
na kolena in dovolim Kristusu, da
reče: »Odpuščam ti.« Tedaj se bo
zgodilo resnično nekaj velikega!
Alain Bandelier

Časovni razpored dogodkov na veliko soboto
Ob 6.30 bo blagoslov ognja za domove, od 7h dalje pa bo
izpostavljeno sveto Najsvetejše v Božjem grobu do začetka
obredov, ob 19h.
MOLITVENE URE:
7h Dolž, 8h Vrhe, 9h Črmošnjice, 10h Šentjošt in Verdun, 11h
Zajčji Vrh in Sela, 12h Veliki Orehek, Mali Orehek in Brezovica, 13h
Gornja Težka Voda, 14h matere z majhnimi otroki, 15h Plemberk
in Hrušica, 16h Dolnja Težka Voda, 17h Stopiče, 18h Pangrč Grm,
Cerovec, Iglenik in Hrib. Otroci naj pridejo skupaj s starši, ko je na
vrsti njihova vas.
BLAGOSLOV JEDIL:
11:30 Gornja Težka Voda, 12:00 Cerovec, 12:30 Črmošnjice, 13:00
Šentjošt, 13:30 Hrušica, 15:00 Orehek, 15:15 Brezovica, 15:30 Zajčji
Vrh, 16:00 Dolž, 17:00 Stopiče.
Obredi velikonočne vigilije se bodo pričeli ob 19h, zunaj cerkve
s prižiganjem velikonočne sveče, sledijo procesija v cerkev,
velikonočna hvalnica in sveta maša, ko se bodo pri slavi znova
oglasili zvonovi.
Velika nedelja
Slavje bomo začeli z vstajenjem pri Božjem grobu, ob 6:30 zjutraj,
s procesijo po vasi in prvo sveto mašo po procesiji. Druga sveta
maša bo ob 10h. Pri obeh mašah bo ofer.
Vsem, ki sodelujete pri teh čudovitih, simbolno močnih obredih,
pri pripravi nanje ali pri velikonočni procesiji, se lepo zahvaljujem
in želim veliko Božjega blagoslova.

Napovednik
16. 3. - Srečanje zakonske skupine ob 20h
19. 3. - Jožef, Jezusov rednik
21. 3. - Dekanijska duhovna obnova za
stari in novi ŽPS v Baragovem zavodu
v Šmihelu , ob 9:30
22. 3. - 5. POSTNA NEDELJA - križev
pot na Šmiklavžu. Začetek ob 14h na
križišču, po križevem potu pa bo maša.
25. 3. - Gospodovo oznanjenje
29. 3. - 6. POSTNA NEDELJA – križev pot
v Stopičah, ob 15h, in SPOVEDOVANJE s
spovedniki od drugod
30. 3. - Postavljanje Božjega groba
31. 3. - GENERALNO ČIŠČENJE
CERKVE in svečnikov – za čiščenje
naprošam vse farane.
2. 4. - Veliki četrtek
3. 4. - Veliki petek; križev pot ob 15h,
v Stopičah
4. 4. - Velika sobota
5. 4. - Velika noč – Jezusovo vstajenje
– ob 6:30
6. 4. - Velikonočni ponedeljek – Emavs
7. 4. - Otroci imajo verouk po
ustaljenem redu.
7. 4. - Drugi sestanek za starše
prvoobhajancev, ob 19:45
12. 4. - Bela nedelja – nedelja Božjega
usmiljenja
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
4. POSTNA
NEDELJA
PAPEŠKA
15. marec
PONEDELJEK
16. marec

7h (STOPIČE) za župljane
PONEDELJEK
10h (STOPIČE) ++ starši Staniša, obl. 30. marec
Janez Klimak
15h - KRIŽEV POT NA DOLŽU
TOREK
18h (DOLŽ) ++ Živec Miha, obl. in
31. marec
Frančiška, sestri
Gvido
Hilarij Oglejski
Marija in Angelca
SREDA
18h (STOPIČE) ++ Anton Brkopec,
TOREK
1. obl. in ostali Brkopec 1. april
17. marec
Jožef iz Arimateje
+ Matilda Kastelic, obl. Tomaž Tolentinski
VELIKI
8h (STOPIČE) za nove duhovne
SREDA
ČETRTEK
poklice
18. marec
2. april
Ciril Jeruzalemski
Frančišek Paolski
7h (STOPIČE) ++ starši Kastelec
ČETRTEK
Angela, obl. in Janez
19. marec
VELIKI
10h (DOLŽ) + Marija Juršič,
PETEK
Jožef, Jezusov
+ Jožefa Saksida
3. april
rednik
18h (STOPIČE) ++ Može Rok in
družina Šparovec, obl. Rihard
++ starši Gorenc,
VELIKA
Barborič Jože in Tomaž SOBOTA
4. april
18h (STOPIČE) ++ Jože in mama
PETEK
Izidor Seviljski
Jožefa,
20. marec
Klavdija
Jožefa Božič, obl. VELIKA NOČ
JEZUSOVO
12h (STOPIČE) za vse žive in
SOBOTA
VSTAJENJE
pokojne Šega
21. marec
Hugolin
18h (OREHEK) + Ivana Murn (Ljubljana) 5. april
5. POSTNA
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Janez Hrovat, obl. VELIKONOČNI
NEDELJA PONEDELJEK
14h (ŠMIKLAVŽ) KRIŽEV POT V
TIHA
6. april
ŠMIKLAVŽU in
Irenej iz Srema
maša za + Elico
22. marec
Škrbec, 1. obl.
TOREK
PONEDELJEK 18h (CEROVEC) ++ starši, obl. in
7. april
23. marec
Janez Juršič
Hreman Jožef

Jožef Oriol

TOREK
24. marec

18h (STOPIČE) ++ Pavlič Franc in
Terezija

SREDA
25. marec
Rebeka
GOSPODOVO
OZNANJENJE
ČETRTEK
26. marec

7h (STOPIČE) + Marija Gliha
10h (DOLŽ) + Martin Kobe, 30. dan
18h (STOPIČE) ++ Rozenberger
Jožefa, obl. in Alojz
18h (OREHEK) ++ družina Mirtič
+ Ovniček Jože,
4. obl. (Brezovica 1)
17h (OREHEK) + Terezija Turk, 30. dan
18h (STOPIČE) + Štefan Murgelj, 1. obl.

Katarina Švedska

Evgenija

PETEK
27. marec

Gelazij

SOBOTA
28. marec

Proterij

6. POSTNA
NEDELJACVETNA
29. marec

19h (CEROVEC) + Terezija Badovinac
19h (HRUŠICA) + Martina Brulc
+ Štefanija Šafar, 2. obl.
19h (OREHEK) + Lucija Judež
+ Janez Pavlin
19h (STOPIČE) + Jože Košmerl

15h (STOPIČE) KRIŽEV POT
19h (STOPIČE) OBREDI VELIKEGA
PETKA
19h (STOPIČE) + g. Edi Eberl

6:30 (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Pepca in Lojze Gal
7h (STOPIČE) + Marija Regina, obl.
10h (STOPIČE) ++ starši in brat
Gazvoda (Jankotovi)
++ Šimic Jože in
starši, obl.
19h (OREHEK) + Jože Turk
+ Stanislav Judež, obl.

SREDA
8. april

8h (STOPIČE) za nove duhovne
poklice

ČETRTEK
9. april

19h (CEROVEC) + Ana Hrovatič

PETEK
10. april

19h (CEROVEC) ++ Janez in Terezija
Ucman ter Slavko

Maksim in
Timotej
Maksim
Aleksandrijski
Domen, Ezekijel

19h (HRUŠICA) ++ Kastrevec Jože,
obl in starši
18h (HRUŠICA) ++ Neža Kavšek in Stanislav
+ Stanislav
starši
Kastrevc, obl.
+ Jože Mervar, obl.
2.
VELIKONOČNA
7h
(STOPIČE)
za
župljane
7h (STOPIČE) za župljane
BELA NEDELJA 10h (STOPIČE) ++ Bukovec Ivanka,
10h (STOPIČE) + Stanislav Renuša, obl. BOŽJEGA
obl in Gazvoda Marija
15h - KRIŽEV STOPIČAH in
USMILJENJA
++ Cimrmančič Franc
12. april
in starši
SPOVEDOVANJE
SOBOTA
11. april

