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Neprenehoma molite (Tes.5,17)

»Ko je prišla njegova ura, je Jezus molil k Očetu!« (Jn.17) Jezus je 
pogosto molil. Ne samo  veliko duhovniško molitev. Sveto pismo 

nam poroča, kako pogosto povzdiguje glas, da izrazi svojo osebno molitev. 
Od veselega poveličevanja, do hude stiske v vrtu Getsemani in smrtnega 
boja na križu, ko se obrača k Očetu in mu izroča svojo dušo.
Kdo nas še lepše, bolj vdano in zaupno uči moliti, kot prav naš odrešenik 
Jezus Kristus. Če je On sam, ki je Božji sin, čutil potrebo po molitvi, koliko 
bolj smo je potrebni mi, grešni ljudje. Kako pogosto tarnamo, da ne 
moremo moliti, ker smo raztreseni, ker nimamo časa, ker nismo uslišani 
...  Pa vendar je toliko načinov, s katerimi se pogovarjamo z Bogom 
oziroma povzdigujemo svojega duha k Njemu. In prav to je molitev. Ustna 
molitev, ponavljanje molitvenih obrazcev, je za krščansko življenje nujno 
potrebna. To nam naroča Jezus v priliki, ko je učence učil moliti »Oče 
naš«. Premišljevanje (meditacija) je način, ko se v mislih srečujemo z 
Gospodom v dogodkih iz Svetega pisma; od Kristusovega rojstva, trpljenja 
do veličastnega vstajenja in vnebohoda. Predvsem pa evangelija, ki ga je on 
učil. In notranja molitev je zato prijateljski pogovor z Bogom o vseh naših 
doživetjih,  sreči, veselju, preizkušnjah in trpljenju. Z vsako dobro molitvijo 
pa Boga slavimo, častimo, se mu zahvaljujemo in ga lahko tudi prosimo. 
Zato naj bo molitev iskrena, zaupna in vedno opravljena  z ljubeznijo.

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 za naprej 
ti vodi me povsod!

John Henry Newman
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POSTNI ČAS
Vsako leto se vrača postni čas, štiridesetdnevna 
duhovna priprava na obhajanje velikonočnih 
dogodkov.
Post začnemo s starodavnim obredom polaganja 
pepela na glavo kot znamenje ponižnosti in 
sprejemanja svoje omejenosti, tudi časovne, 
življenjske. Pepel je sad ognja, ki je gorel, simbol 
očiščenja. Je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi 
človekove krhkosti, saj se ta po smrti spremeni 
v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi 
znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov 
prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro 
prerodil v novega človeka. Ko mašnik na začetku 
postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta 
znamenje križa in izreče: »Pomni, človek, da si 

prah in da se v 
prah povrneš«, 
napoveduje konec 
zemeljskega 
življenja. Vse 
sčasoma postane 
pepel, tako veliko in 
pomembno, kot tudi 
majhno in nevredno. 
 V postnem času 
gremo ljudje sami 
vase, iščemo 
vire življenja, 
postavljamo 
vrednote na pravo 

mesto. S pepelom spokornosti smo zaznamovani, 
pa ne zato, ker bi obupavali nad življenjem, marveč 
v globoki veri, da nam postna spokornost odpira 
vrata do radosti velikonočnega jutra.
Postni čas je tudi spokorni čas in obdobje priprave 
na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in 
v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu 
Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter 
o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. 
Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja 
štirideset dni postil v puščavi.
Post ima kot cilj izprazniti naše srce, da ga potem 
lahko napolnim z važnejšim. Njegov namen 
ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in 
pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju 
večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji 
povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev namreč 
uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim 
in molitev usmerjena k doseganju osebnega 
spreobrnjenja in ne sama sebi namen.

Jezusove roke... so lahko tvoje roke
Maj leta 1945. Druga svetovna vojna se je končala. 
Premagano Nemčijo so okupirale ameriške, angleške 
in ruske čete. V nekem nemškem mestecu se je 
skupina ameriških vojakov odločila, da obnovi cerkev, 
ki so jo popolnoma uničile bombe.
Medtem ko so odstranjevali razbitine, je vojak med 
njimi našel zelo staro glavo križanega Jezusa. Očaran 
od lepote tega obraza,  jo je pokazal tovarišem. 
»Poiščimo še ostale dele in ga zopet sestavimo,« je 
predlagal eden.
Vsi so potrpežljivo iskali po razbitinah. Brskajoč tu in 
tam so, posebej v bližini oltarja, našli veliko koščkov 
razbitega kipa. Počasi sta dva vojaka skušala 
sestaviti delce skupaj. A nikomur ni uspelo najti 
Jezusovih rok.
Ko je bila cerkev obnovljena, je tudi Križani dobil 
svoje mesto nad oltarjem. Manjkale so samo roke. 
A eden izmed vojakov je prilepil k nogam Križanega 
karton s temi besedami: »Ich habe keine anderen 
Hände als deine«. To je: »Nimam drugih rok, kot le 
tvoje«.

Cerkev kot stavba je 
bila sicer obnovljena, 
manjkajoče roke pa so 
simbol Cerkve – nas, 
kristjanov, katere Božja 
beseda vabi k zvesti 
hoji za Jezusom in tako 
tudi k spreobrnjenju. 
Manjkajoče roke 
ostajajo manjkajoče, 
kar pomeni, da imamo 
nešteto priložnosti, 
da postanemo boljši 
in vedno bolj Božji. 
Ne samo po molitvi in 
postu, pač pa tudi po 
dobrih delih in miloščini, ki jo Sveto pismo omenja 
najmanj petindvajsetkrat. Takole se glasi nekaj 
citatov o njej:
Zakaj miloščina nas rešuje smrti in nas ne pusti zaiti 
v temo. (Tob 4, 10) 
Miloščina rešuje smrti in očiščuje vsakega greha; kdor 
daje miloščino, se bo nasitil življenja. (Tob 12, 10)
Plameneč ogenj pogasi voda, miloščina pa bo 
izbrisala grehe. (Sir 3, 30)

Sebi in vam želim veliko iznajdljivosti v postni 
pripravi na veliko noč. Naj naše roke postanejo 
Njegove roke, ki so ustvarile toliko dobrega in lepega.

»NIMAM DRUGIH ROK, 
KOT LE TVOJE.«
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DUHOVNO - POČITNIŠKI 
DNEVI Z BL. JANEZOM 
PAVLOM II.
Lepo vabljeni otroci 
od 5. – 8. razreda.
Obeta se čudovita 
dogodivščina z njim, ki 
je prepotoval ves svet, 
sodelovanje v igrah in 
delavnicah, mladinska maša, 
pohod in velika igra v naravi...
Tridnevno bivanje z nočitvijo 
in prehrano je omogočeno v 
Domu sv. Marjete v Šmarjeti.

Program bo trajal od 
ponedeljka, 24. 2. 2014, 
od 9:00 do srede, 26. 2. 2014, 
do 14:00.
Dneve oblikujemo sestre 
HMP v sodelovanju z 
animatorji.

Obvezne so predhodne prijave:

s. Ivanka Zakrajšek: 07 38 44 421, 
031 350 525, www.hmp.si, 
ivanka.zakrajsek@rkc.si
s. Angelca Vozelj: 031 405 200, 
angelca.vozelj@gmail.com

6. NEDELJA MED 
LETOM
6. februar

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ Franc Kastelec, obl.
                               + Ana Fink, 30. dan

PONEDELJEK
17. februar
Silvin, škof

17h (STOPIČE) ++ Alojz in Marija Hribar (DTV)
                                  za zdravje in za vse pokojne

TOREK
18. februar
Frančišek Regis Clet

17h (STOPIČE) ++ Lajbkovi

17h (CEROVEC) + Jožef Juršič, 7. dan
SREDA
19. februar
Konrad iz Paicenze

17h (DOLŽ) + Franc Šalehar, obl.

ČETRTEK
20. februar
Jacinta in Frančišek

17h (STOPIČE) + Jožefa Turk, obl.

PETEK
21. februar
Peter Damiani

17h (CEROVEC) + Polona Juršič, obl.

SOBOTA
22. februar
Sedež apostola Petra

17h (STOPIČE) + Ana Andrejčič

7. NEDELJA MED 
LETOM
23. februar

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) + Ivanka Bukovec, obl.

PONEDELJEK
24. februar
Matija

17h (ZAJČJI VRH) ++ Alojzija in Anton Turk, obl.

TOREK
25. februar
Valburga

17h (STOPIČE) + Marija Udovč
                            + Franc Šašek, 30. dan

SREDA
26. februar
Aleksander

17h (STOPIČE) za zdravje

ČETRTEK
27. februar
Gabrijel ŽMB

17h (DOLŽ) + Franc Avsec

PETEK
28. februar
Roman

17h (CEROVEC) + Jože Plantan
                              + Jože Košale, 30. dan

SOBOTA
1. marec
Albin

17h (STOPIČE) + NA ČAST SVETEMU DUHU

8. NEDELJA MED 
LETOM
2. marec

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) + Marija Murn (Ravnica 11)
                             ++ Ilar Alojz, (obl), mama Angela
                                     in sestra Rozi
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ŽUPNIJA STOPIČE 
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si, 
Transakcijski račun župnije Stopiče: 
SI56 1990 0500 8620 650

OZNANILA izdaja župnija Stopiče
Odgovarja: Tadej Kersnič, župnik

NAPOVEDNIK
19. 2. bo v Šmarjeti, ob 19h druga 
skupna dekanijska priprava 
staršev in botrov na krst.
24. 2. goduje apostol Matija. 
Vabljeni k maši na Zajčjem Vrhu, 
ob 17h.
24. 2. je začetek zimskih počitnic. 
Ne prezrite programa, ki ga sestre 
HMP pripravljajo za osnovnošolce 
od 5. do 8. razreda.
3. 3. Večerne maše bodo od tega 
dne dalje ob 18h, izjemoma (prvi 
petki) pa ob 17h.
5. 3. Pepelnica je začetek 
štiridesetdnevnega postnega 
časa. Ta dan je strogi post. 
Med  večerno mašo bo obred 
pepeljenja.
7. 3. je prvi petek, potekali 
bodo obiski z Najsvetejšim po 
domovih.
9. 3. ob 15h bo križev pot 
v Stopičah.
16. 3. ob 15h bo križev pot na Dolžu.
13., 14., 20. in 21. marca bodo 
v Baragovem zavodu potekali 
Grozdetovi (Nikodemovi) 
izobraževalni dnevi.

PONEDELJEK
3. marec
Kunigunda

!!!!SPREMEMBA  URE  VEČERNIH  MAŠ!!!!

18h (STOPIČE) ++ stari starši Franc in
                             Alojzija Bele 

TOREK
4. marec
Kazimir

18h (STOPIČE) + Ana Fink (družina Strahan)

SREDA
5. marec
PEPELNICA

18h (STOPIČE) + Alojz Božič, 2. obl.
                             + Andrej Luzar, 30. dan

ČETRTEK
6. marec
Fridolin

18h (CEROVEC) ++ Erlah

PETEK
7. marec
Perpetua in Felicita

17h (DOLŽ) + Jože Oberstar, obl.

18h (STOPIČE) ++ Ivana in Anton Brulc
                             + Anton Brulc, 30. dan

SOBOTA
8. marec
Janez od Boga

18h (STOPIČE) ++ Franc (obl.) in starši Kobe
                             (Jeruševi)

1. POSTNA 
NEDELJA 

9. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Košmerlj (Stopiče 21)
                             ++ starši Klobučar (Šentjošt 11)
15h (STOPIČE) – KRIŽEV POT

PONEDELJEK
10. marec
40 mučencev iz 
Armenije

18h (STOPIČE) ++ Jože in Alojzija Kralj, obl.

TOREK
11. marec
Benedikt

18h (CEROVEC) + Jože Plantan in starši 
                               + Jožef Juršič, 30. dan

SREDA
12. marec
Justina - gregorjevo

18h (ŠENTJOŠT) + Janez Ambrožič, obl.

ČETRTEK
13. marec
Leander Seviljski

18h (DOLŽ) ++  Miha Živec (obl.) in              
                      Frančiška (Pangrč Grm)

PETEK
14. marec
Matilda

18h (CEROVEC) + Marija Hočevar

SOBOTA
15. marec
Ludovika de 
Marillac

18h (STOPIČE) + Janez Hrovat, obl.

2. POSTNA 
NEDELJA
16. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ starši Ban in Podbevšek
15h (DOLŽ) – KRIŽEV POT


