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Ko je Mojzes s krvjo žrtvovanih 
živali poškropil oltar in nato 

ljudstvo, je zapečatil zavezo med 
njim in Bogom. In kakor velja za vse 
druge posvečene dogovore, sta tudi 
pri tej obljubi morala sodelovati 
obe strani. Bog je obljubil, da bo 
blagoslovil Izraelce in jih odbral kot 
svojo posebno lastnino. Ljudstvo 
pa je obljubilo, da ga bo častilo in ubogalo njegove zapovedi.
Čez veliko stoletij, ko je Jezus prelil kri na križu, je z nami sklenil 
novo zavezo. Obljubil je, da nas bo očistil greha »enkrat za vse-

lej«. Poleg tega je izlil svojega Duha, ki nam bo 
postavo zapisal v srce, ne na kamniti tabli. Nam 
pa naroča, naj se držimo njegovih zapovedi, ga 
prosimo odpuščanja, kadar bomo zašli, ter lju-
dem odsevamo njegovo ljubezen in usmiljenje.
To pomeni, da nismo zgolj prejemniki te dra-
gocene zaveze, temveč sodelujemo pri njenem 
ohranjanju. Bog seveda ne pričakuje, da bomo 
to delali sami. Dal nam je Svetega Duha in vso 
milost, ki jo potrebujemo, da smo mu zvesti. 

Ko bomo na praznik sv. Rešnjega telesa in krvi prejeli Jezusa v hosti-
ji, izrabimo priložnost, da bomo dejavno potrdili zavezo, ki jo je Bog 
sklenil z nami. Kakor obnovi zavezo z nami vsakokrat, ko prejmemo 
obhajilo, lahko tudi mi obnovimo svojo ljubezen in predanost njemu. 
Povejmo mu, kako hvaležni smo, da se nam je predal v brezpogoj-
ni in nepreklicni vezi ljubezni. Nato odprimo srce njegovi milosti in 
dovolimo, da ga bomo ljubili in mu služili vse dni svojega življenja.
Prirejeno po: Beseda med nami

»To je moje 
telo, ki 

se daje za 
vas!«



O birmi
Na vprašanja o birmi je odgovarjala Polona Ve-
sel Mušič, ki je na Teološki fakulteti doktorirala 
iz teme Birmanska pastorala na prepihu in je 
dejavna na področju birman-
ske pastorale, ureja tudi sple-
tno stran vesel.net. 

Kaj se zgodi pri birmi? 
Birma je zakrament, pri kate-
rem prejmemo Svetega Duha 
in njegove darove, da bi lahko 
obrodili duhovne sadove. Je 
binkoštna skrivnost za vsakega 
kristjana. Sveti Duh nam je pri 
birmi posredovan po nasledni-
kih apostolov s pomočjo zak-
ramentalnega znamenja ma-
ziljenja (kristjan  pomeni ma-
ziljenec) na čelu in s hkratnim 
polaganjem rok, ob besedah: 
»Sprejmi potrditev — dar Sve-
tega Duha.« Birmo prejmemo 
le enkrat v življenju, saj takrat 
Jezus Kristus v nas vtisne neizbrisen pečat Svetega 
Duha in nas odene v »moč z višave« (Lk 24,49). 

 Kaj v življenju kristjana spremeni birma? 
Birma nas okrepi za življenje v Duhu in njegovi 

ljubezni, ki je »izlita v naša srca« (Rim 5,5). 
Sveti Duh je vedno navzoč s svojo nežnostjo, 
ljubeznijo, tolažbo, ustvarjalnostjo, veseljem, 
upanjem ... Ponuja nam svoje prijateljstvo. 
Vabi nas, da ga sprejmemo, se mu pustimo 

obdarovati, njegove darove 
pa potem omogočamo in 
privoščimo še drugim. Pova-
bljeni smo k pričevanju in k 
življenju v občestvu z Bogom 
in med seboj. »Sveti Duh 
namreč omogoča sinovski 
odnos do Očeta in bratski 
odnos med nami,« pravi p. 
Marko Ivan Rupnik. Tudi (ali 
še posebej) danes je izziv, 
kako z veseljem živeti in 
pričevati za ljubezen, ki nam 
je podarjena, in jo z zgledom 
posredovati predvsem mlaj-
šim generacijam. 

Kaj pomeni to, da pri birmi 
Svetega Duha prejmemo »v 
polnosti«? 

Svetega Duha prejmemo že pri krstu, birma pa 
krstno milost potrdi (confirmatio pomeni po-
trditev), dopolni in okrepi. »Birma je pečat na 
pismo svetega krsta,« pravi Slomšek. Učinek 
zakramenta birme je »polno izlivanje Svetega 

SEDEM DAROV  
SVETEGA DUHA 
Moč, da v veri premagamo 
težave. Pobožnost, da kot otroci 
zaupamo svojemu Očetu. Strah 
božji, da zbežimo pred grehom. 
(Na)svet, da se odločimo za 
tisto, kar je v slavo Boga in 
v dobro ljudi. Umnost, da 
razumemo Božjo besedo in nauk 
vere. Modrost, da vse gledamo 
z vidika Boga in da ga iščemo 
pred vsem drugim. Vednost, da 
svet vidimo iz Božje perspektive. 
D. Š. B.; vir: ChurchPop 



OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

Napovednik

Ure, ko me skoraj zagotovo najdete v župnišču, so:
ponedeljek četrtek sobota nedelja
Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Po mašah.
Vse dni po večerni maši, kadar je ta v Stopičah.
Ob torkih me ni. 

ŽUPNIJA STOPIČE 
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si, 
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče: 
SI56 1990 0500 8620 650

OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik
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Duha, kakor je bilo nekoč podelje-
no apostolom na binkoštni dan« 
(KKC 1302). Bog »ne daje Duha 
na mero« (Jn 3,34). Veliko pa je 
odvisno od tega, ali in koliko smo 
pripravljeni sprejeti Njegovo moč 
in ljubezen — kako smo priprav-
ljeni sodelovati z Njim. Svetniki, 
še posebej Marija, nam kažejo 
zgled življenja s Svetim Duhom 
oz. življenja v Duhu. Za birmo smo 
»zreli« že od takrat, ko prejmemo 
krst. V grškokatoliškem obredu 
se življenje v Kristusu, ki ga prej-
memo pri krstu, takoj nadaljuje z 
življenjem v Duhu — birma potrdi 
vero, ki jo je kristjan prejel pri 
krstu. V rimskokatoliškem obredu 
pa prejem birme neposredno sledi 
krstu le pri uvajanju odraslih v 
krščanstvo. 

Kako si najpogosteje napačno 
razlagamo birmo? 
Zdi se, da Svetega Duha, ki je 
ustvarjalec Božjega življenja v 
nas, ne poznamo in ne upošte-
vamo dovolj. Zato so v birmanski 
pastorali večkrat v ospredju drugi 
poudarki, npr. starost birmancev, 
botrstvo, darila, »osip« po birmi 
... Kljub trudu na tem področju je 
mogoče opaziti posledice odda-
ljenosti od ognja Svetega Duha, 
kot so pogojevanje, jeza, žalost, 
malodušje ..., kar je nasprotno od 
sadov Svetega Duha, ki so »ljube-
zen, veselje, mir, potrpežljivost, 
blagost, dobrotljivost, zvestoba, 
krotkost, samoobvladanje« (Gal 
5,22-23). V pripravi na birmo smo 
povabljeni Svetega Duha spoz-
navati tako, da bi zahrepeneli po 
Njegovi brezpogojni in usmiljeni 

ljubezni. Zato je priprava na 
birmo priprava srca. 

Je birma nagrada za našo 
vero? 
Če bi bila birma nagrada za 
našo vero, bi pomenilo, da si 
moramo birmo »zaslužiti« oz. 
jo »narediti«, kar je tudi eno 
od pogostih napačnih pojmo-
vanj birme. A v resnici ni tako, 
ker nas Bog ne ljubi zaradi 
tega, kar naredimo, ampak 
zaradi tega, kar smo, saj smo 
ustvarjeni iz njegove ljubezni 
in po njegovi podobi. Birma ni 
»nekaj«, ampak je Nekdo, je 
odnos s Svetim Duhom, ki nas 
uvaja (je zakrament uvajanja) 
v skrivnost Trojice, v Božjo 
družino, v Božje okolje. Zato 
birma ni in ne more biti nagrada 
za našo vero, ker vera raste iz 
Duha. »On prihaja pred nami 
in prebudi v nas vero« (KKC 
683, 684). Birma je pot, ki vodi 
in pomaga birmancu k »zreli 
veri« in k življenju iz vere. Sveti 
Duh je ljubezen in ker je birma 
zakrament Svetega Duha, je tudi 
birma zakrament ljubezni. Ko jo 
prejmemo, ostanemo v Božji lju-
bezni in Bog in njegova ljubezen 
ostane v nas (1 
Jn 4,7-21). 

Intervju s Polono 
Vesel Mušič je bil 
objavljen v reviji 
Božje Okolje.

30. 5.  NEDELJA SVETE 
TROJICE
  3. 6.  SVETO REŠNJE TELO in KRI
  4. 6.  PRVI PETEK in obisk 
bolnikov po domovih z Najsve-
tejšim
  5. 6.  PRVA SOBOTA – cerkev 
čistita in krasita VERDUN in 
ŠENTJOŠT.
  6. 6.  10. NEDELJA MED LETOM 
in žegnanje na Cerovcu, ob 10h
11. 6.  Srce Jezusovo
12. 6.  Cerkev čistijo in krasijo 
starši birmancev.
13. 6.  11. NEDELJA MED LETOM
19. 6.  Cerkev čistita in krasita 
HRUŠICA in HRIB.
20. 6.  12. NEDELJA MED LETOM
24. 6.  Rojstvo Janeza Krstnika
25. 6.  Dan državnosti
26. 6.  Cerkev čistita in krasita 
DOLŽ in VRHE, ker ima Brezo-
vica naslednji dan žegnanje.
27. 6.  13. NEDELJA MED LETOM 
in žegnanje v Brezovici ob 10h.



NEDELJA 
SVETE 
TROJICE
30. maj

7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                          župljane
10h (STOPIČE) po namenu

PONEDELJEK
31. maj
Obiskanje Device 
Marije

18h (STOPIČE) 
19h (OREHEK) 

TOREK
1. junij
Justin

8h (STOPIČE)  

SREDA
2. junij
Marcelin in Peter

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
3. junij
SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI

7h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ) po namenu
19h (STOPIČE)  

PRVI PETEK
4. junij
Peter Veronski

19h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
5. junij
Bonifacij

19h (STOPIČE) 

10. NEDELJA 
MED LETOM
6. junij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (CEROVEC) 

PONEDELJEK
7. junij
Prvi mučenci 
tržaške Cerkve

MAŠA DRUGJE

TOREK
8. junij
Medard

MAŠA DRUGJE

SREDA
9. junij
Primož in Felicijan

19h (CEROVEC) 

ČETRTEK
10. junij
Bogumil Poljski

19h (ŠENTJOŠT) 

PETEK
11. junij
SRCE 
JEZUSOVO

7h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE)

SOBOTA
12. junij
Marijino 
brezmadežno srce

19h (HRUŠICA) 

11. NEDELJA 
MED LETOM
13. junij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) po namenu

PONEDELJEK
14. junij
Valerij in Rufin

19h (OREHEK) 

TOREK
15. junij
Vid

19h (PANGRČ GRM) poljska maša

SREDA
16. junij
Beno iz Meissna

19h (DOLŽ) 

ČETRTEK
17. junij
Rajner

19h (DOLŽ) 

PETEK
18. junij
Marko in Marcelijan

19h (DOLŽ) 

SOBOTA
19. junij
Nazarij

19h (DOLŽ) 

12. NEDELJA 
MED LETOM
20. junij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) po namenu

PONEDELJEK
21. junij
Alojzij Gonzaga

19h (GORNJA TEŽKA VODA) po 
                                                   namenu

TOREK
22. junij
Janez Fisher in 
Tomaž More

19h (ŠENTJOŠT) 

SREDA
23. junij
Agripina

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
24. junij
ROJSTVO 
JANEZA 
KRSTNIKA

19h (STOPIČE) 

PETEK
25. junij
DAN DRŽAVNOSTI

19h (STOPIČE)                      
Za blagoslov in nov 
začetek slavilne skupine

SOBOTA
26. junij
Ciril Aleksandrijski

14h (STOPIČE) poročna maša

13. NEDELJA 
MED LETOM
27. junij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                         župljane
10h (BREZOVICA) 


