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Ali je sploh mogoče spremeniti življenje?

N

ekateri živijo, kot jim ustreza. Vendar je to močno odvisno
od okoliščin. Nekateri nimajo izbire zaradi zapletene
preteklosti, mislim na primer na begunce ali zapornike, za
katere je prehod v drug družbeni sloj zelo zahteven. Tisti, ki imajo
možnosti za spremembo svojega položaja v družbi, so razmeroma
premožni, notranje ozaveščeni in svobodni. Pravzaprav ima
malo ljudi to svobodo, da spremenijo življenje, se pravi, da se
zavestno usmerijo v bolj uravnoteženo, boljše življenje. Življenje
je mogoče spremeniti na dva načina: najprej notranje, tako da
nanj ne gledam več kot na nekaj, kar izkoriščam, trošim, ampak
ga prejemam iz hvaležnosti. Največja sprememba je v tem, da
na življenje gledam kot na dar in torej kot priložnost, da ga delim
z drugimi in se povezujem z njimi, ne pa kot na nekakšen zaprt
prostor, v katerem se sam sebično samouresničujem. Mislim,
da je v tem veliko spreobrnjenje. V številnih duhovnih tradicijah
najdemo zavedanje, da ni smiselno tekati za nekoristnimi
slepili, stvarmi; da je treba iti vase in se spreobrniti - se pravi
obrniti svojega duha tako, da postajamo vedno bolj človečni in
živimo dostojanstveno. Mislim, da to vsi lahko storijo. Treba pa
je imeti srečo, da srečaš nekoga, ki te prebudi za to možnost, ki
te spremlja. Morda je to duhovnik; ljudje, ki živijo v negotovosti,
se lahko podpirajo med seboj, a treba je biti duhovno močan, da
to storiš v okolju, ki ni naklonjeno takšni duhovni preobrazbi.
In takšna sprememba je pomembna; tista druga sprememba
ni zares sprememba življenja, je bolj sprememba življenjskega
sloga. Malo možnosti je, da res privede do globoke preobrazbe,
notranja sprememba pa lahko dolgoročno privede do spremembe
življenjske usmeritve.
(Povzeto iz pogovora z redovnikom in filozofom Samuelom Rouvillois-em
o kozmetičnih in resničnih življenjskih spremembah.)

iljeni kako
rO
če

Usm

Oznanila
župnije Stopiče

»Včasih lahko majhen dogodek
preobrne naše življenje. Če
imamo srečo, da se tega
zavemo, brez obotavljanja
zavrnemo staro življenje in
z glavo naprej strmoglavimo
v novo. To se je primerilo
meni tistega poletnega dne v
Mourillonu, ko sem pod morjem
odprl oči.«
Jacques Yves Costeau oceanograf, raziskovalec in
režiser dokumentarnih filmov
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„Kdor ima dar služenja, naj
ga uporablja za služenje.“
(Rim 12,7a)
V preteklih tednih je naša domovina prejela
14 novomašnikov iz vseh škofij in redovnih
skupnosti, eden pa je bil posvečen v
Marquettu, Michigan, ZDA.
Kaj pravzaprav je mašniško posvečenje?
Sveto mašniško posvečenje je zakrament,
pri katerem se kristjan po predhodni
temeljiti pripravi zaveže, da bo svoje življenje
popolnoma posvetil Bogu.
Poznamo tri stopnje svetega mašniškega
posvečenja: diakonsko, duhovniško in
škofovsko posvečenje. Vse tri podeljuje škof.
Pri diakonskem posvečenju postane prejemnik
zakramenta diakon in lahko opravlja nekatera
bogoslužna dela, blagoslavlja in se pripravlja
na duhovniški poklic, ne more pa voditi maše.
To lahko počne po duhovniškem posvečenju,
ko ima milost tudi podeljevati vse zakramente
(po škofovem dovoljenju tudi zakrament svete
birme), razen duhovniškega in škofovskega
posvečenja. Tega podeljuje škof. Škofovsko
posvečenje je najvišja stopnja posvečenja.
Jezus je po pozdravu »Mir vam bodi!«učencem
vdihnil Svetega Duha in jim dejal: »Kakor
je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
(Jn 20, 21.) Podobno kot Jezus, tudi škofje
pošiljajo letošnje novomašnike na različne
župnije. Vsak duhovnik je najprej poklican
k zajemanju iz Božjega zaklada, da bi lahko
to, kar zajema, prinašal pred ljudi, podobno,
kot je to storila Samarijanka. Ona je Jezusa
prosila, naj ji da piti žive vode, da ne bo nikoli
več žejna. Najprej jo je prosila zase in jo šele
potem ponesla v mesto ljudem. Ti pa so
začeli prihajati k Jezusu, da bi tudi oni lahko
pili neposredno iz Njega, ki je živi vir.
Spoštovani starši! Tudi vi, ki ste bili krščeni
v tem viru žive vode, torej v Kristusu, ste od
njega prejeli duhovniško službo. Zato ste
tudi vi povabljeni, da se vedno znova vračate
k temu viru, pijete iz njega in dajete piti tudi
svojim domačim. Jezus nas podobno kot svoje
učence nagovarja: „Vi jim dajte piti“ (prim.
Mt14,16), da bi tudi njih zažejalo po Jezusu, ki
je vir te žive vode. Že pri krstu smo namreč vsi
prejeli dar služenja, zato ga tudi uporabljajmo
za služenje Bogu in ljudem. 
T.K.

Letošnji novomašniki novomeške škofije
Letos se naša škofija veseli kar štirih novomašnikov. To
so: Boštjan Gorišek iz župnije Ajdovec, Roman Ivanetič
iz župnije Semič, Štefan Hosta iz župnije Šentjernej
in Matej Gnidovec iz župnije Žužemberk. Mašniško
posvečenje so prejeli v soboto, 25. 6. 2016, ob dnevu
državnosti, v novomeški stolnici. Temu nepozabnemu
dogodku ste prisostvovali tudi naši farani, veselje ob
njem pa je bilo nepopisno. Mladi duhovniki sedaj vsak
v svoji domači župniji obhajajo novo mašo, potem pa s
prvim avgustom odhajajo polni zagona in pričakovanj na
svoje prvo delovno mesto novim izzivom naproti. Osebno
sem prepričan, da so to res dobri fantje, vsak obdarovan
s posebnimi talenti, ki jih bodo v službi Bogu in ljudem
dobro uporabili. Mi pa jim stojmo ob strani z molitvijo,
da bi dobro delo, ki so ga z Bogom pričeli, z Njim tudi
opravljali in dokončali.
Vsem mladim pa naj bodo čudovit zgled življenja,
posvečenega Bogu, da bi še kdo od njih sledil njihovemu
zgledu... tudi iz naše lepe župnije.

Simon Virant - novomašnik
Prihajam iz župnije
Sodražica, kraja, ki je
znan po suhi robi in
zdomarjih.
Tudi moja družina se
je nekoč ukvarjala s
to dejavnostjo. Najbrž
je tudi zato v meni
ostalo nekaj smisla
za delo z lesom. Preden sem se namreč odločil za vstop
med semeniške oboke, sem se kar nekaj let ukvarjal z
obdelovanjem lesa, kljub temu da sem naredil srednjo
šolo za geodetskega tehnika.
Naj povem, da imam v ožjem sorodstvu dva duhovnika.
Prvi je očetov brat Miro, drugi pa bratranec po mamini
strani, Tadej Kersnič. To mi vedno zbuja nekakšen ponos.
Moja pot do odločitve za duhovništvo je bila nekoliko
daljša in bolj zavita, kot je to navadno. Dolgo sem se
namreč boril z dvomi in strahovi glede svoje poklicanosti
v duhovništvo. Obenem pa sem čutil tudi neko
skrivnostno privlačnost do duhovniškega poklica. Najbrž
imajo za to kar nekaj zaslug tudi vsi duhovniki, s katerimi
sem se v otroštvu in mladosti srečeval. Med njimi sem
se vedno dobro počutil. Prvi spomini, ko sem razmišljal
o tem poklicu, mi segajo v četrti razred osnovne šole, ko
smo pisali spis o svojem poklicu. Spomnim se, da sem si
rekel, čeprav sem si že takrat želel postati duhovnik, da
v spisu tega ne bom omenil. Želel sem pisati o tem, da bi

rad postal dreser (za živali). Že sem napisal črko d, ko mi je
prišlo na pamet, da o tem ne bom vedel kaj dosti napisati.
Potem pa sem razmišljal, o katerem poklicu vem kaj več.
V tistem pa me je zadelo d ... duhovnik. ‘Tovarišica’ se še
danes spomni tega spisa.
V srednji šoli sem odkril bogastvo svete maše, kot kraja
srečanja z živim Jezusom. Bival sem v dijaškem domu in
vsak večer sem ga obiskal v mašni daritvi v stožiški cerkvi.
To so bili eni najlepših trenutkov v mojem življenju. Še
danes se velikokrat z velikim veseljem in hrepenenjem
spomnim na tiste čase.
Ob koncu srednje šole se je v meni zopet prebudil klic
po duhovništvu. Toda takrat nisem zmogel zbrati dovolj
poguma, da bi nanj odgovoril. Hotel sem zbežati pred tem.
To me je privedlo, da sem se začel oddaljevati od Boga. Šel
sem po svojih poteh, ki pa niso izpolnila pričakovanj po
sreči in zadovoljstvu. Le počasi in po težkih notranjih bojih
sem zopet sprejel Jezusa kot tistega, ki je vreden zaupanja,
kot tistega, ki se mu lahko brez strahu izročim v roke.
Odločilni korak na tej poti je pomenila odločitev za redno
- vsakodnevno molitev rožnega venca. Od te odločitve so
se stvari v zvezi z odnosom do vere, Kristusa in drugih ljudi
začele drastično spreminjati na bolje. V nekaj letih se je
ponovno pojavilo vprašanje o duhovnem poklicu. Tokrat
nisem želel ponoviti napake izpred nekaj let.
Novomašno geslo »Jezus, vate zaupam.«, mi je prišlo
naproti kar nekako samo od sebe, brez nekega pretiranega
razglabljanja. Vem, da moram računati na Jezusa, da mu
moram vedno znova izročati svoje slabosti, ki jih ni malo.
Le s pogledom nanj bom lahko dober duhovnik.

Obnova cerkve na Dolžu
Zaradi vlage se je pričela sanacija cerkve na Dolžu. Kot
ste lahko opazili, je vlaga načela zunanjost in notranjost
cerkve, poleg tega pa tudi hrastove pokrove stranskih
oltarjev. Ključni del obnove je preureditev drenaže, ki je
doslej preprečevala zračenje in sušenje zidu. Ker pri vsaki
obnovi računam najprej na ključarje posamezne cerkve,
se tudi v tem primeru obračam in opiram najprej
nanje, da vodijo in organizirajo potek del, kot
so to pred kratkim storili na Zajčjem Vrhu ali
še nekoliko dlje nazaj na Velikem Cerovcu.
Vse vas, dragi farani, ki spadate pod sosesko
sv. Kozma in Damjana, pa vljudno prosim
za pripravljenost pomagati,
kakor vas bosta ključarja
zaprosila; bodisi s fizičnim
delom bodisi z denarno
pomočjo. Za vsako pomoč se
vam že sedaj vnaprej iskreno
zahvaljujem. 
T.K.

napovednik
3. 7. 14. nedelja med letom – nedelja
Slovencev po svetu in zaključek
oratorija v Šmihelu
5. 7. Ciril in Metod, slovanska
apostola in sozavetnika Evrope
10. 7. 15. nedelja med letom
17. 7. 16. nedelja med letom in
žegnanje v Črmošnjicah, ob 10h
20. 7. Skupna dekanijska priprava na
krst v Šmihelu, ob 20h
24. 7. 17. nedelja med letom –
Krištofova in žegnanje v Hrušici, ob
10h. Pri obeh mašah bo blagoslov
raznovrstnih prevoznih sredstev in
nabirka za misijonska vozila.
31. 7. 18. nedelja med letom in
žegnanje na Gornji Težki Vodi.

OZNANILA izdaja
ŽUPNIJA STOPIČE
župnija Stopiče
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Odgovarja:
Telefon: 07/30-89-275
Tadej Kersnič, župnik
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče:
SI56 1990 0500 8620 650
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.
Ker je nedelja Gospodov dan, je torek dan gospodov. ;) :)
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
14. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM 10h (STOPIČE) ++ Srebernjak
– SLOVENCEV
Frančiška
PO SVETU
++ Miha Hudelja,
3. julij
10. obl.
PONEDELJEK 19h (HRUŠICA) ++ st. Jeralič Franc
in Alojzija, hči Slavka
4. julij
+ Marija Borjan, 1. obl.
Urh
TOREK
5. julij

19h (STOPIČE) ++ Terezija Šimc, obl.,
in starši Šimc,
za zdravje sestre
Ciril in Metod
Suzane
19h (HRUŠICA) + Martina
SREDA
Kastrevec, obl.
6. julij
Marija Goretti

ČETRTEK
7. julij
Vilibald

PETEK
8. julij
Kilijan

SOBOTA
9. julij

19h (CEROVEC) ++ Bartolj Janez in
Marjan,
Mavsar Jože in
Ivana
19h (STOPIČE) ++ Angela, Alojz Ilar
in sestra Rozi Novak
+ Jože Udovč, 5. obl.
(GTV 8)
17:30 (STOPIČE) poročna maša

Avguštin idr. kit.
muč.

PONEDELJEK 19h (DOLŽ) + Marija Hočevar
18. julij
Elij iz Koštabone

TOREK
19. julij

8h (STOPIČE) po namenu

Arsenij Veliki

SREDA
20. julij

19h (STOPIČE) + Vilko Hribar, obl.
+ Franc Oberč, 20. obl.

Apolinarij

ČETRTEK
21. julij

19h (STOPIČE) ++ Vinko in Jožefa
Udovč, obl.

Danijel

PETEK
22. julij

19h (ČRMOŠNJICE) po namenu

Marija Magdalena

SOBOTA
23. julij

19h (OREHEK) + Franc Mežnar,
30. obl.
+ Marija Murn, obl.
Brigita Švedska
17. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOMKRIŠTOFOVA 10h (HRUŠICA) ++ Alojz Klemenčič,
24. julij
starši, in st. Kovačič

15. NEDELJA
MED LETOM

7h (STOPIČE) za župljane
PONEDELJEK 19h (HRUŠICA) po namenu
10h (STOPIČE) ++ družina Mantelj
25. julij
in mama Neža, obl.
10. julij
+ Franc Kralj, 3. obl. Jakob Starejši
19h (GORNJA TEŽKA VODA) po
TOREK
PONEDELJEK 19h (STOPIČE) + Albert Lah, obl.
namenu
26. julij
11. julij
++ Martin Jančar in
družina Blatnik, obl. Joahim in Ana
Benedikt
TOREK
12. julij

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
13. julij

19h (CEROVEC) ++ Janez Novak, obl.,
in starši

ČETRTEK
14. julij

Viktor
19h (OREHEK) ++ Janez Bohte,
2. obl. in vsi ostali Bohte PRVI PETEK 19h (ŠENTJOŠT) ++ Terezija in
Slavko Vovk
29. julij
19h (DOLŽ) v zahvalo
ter Jožefa in
Marta
++ Franc in Terezija
Anton Mavsar
Šalehar, obl.
19h (STOPIČE) + Viljem Turk, 20. obl. PRVA SOBOTA 19h (DOLŽ) + Jožica Sajevec
30. julij

Mohor in Fortunat
Henrik

Kamil de Lellis

PETEK
15. julij

Bonaventura

SOBOTA
16. julij

Karmelska Mati
Božja

16. NEDELJA
MED LETOM
17. julij

19h (STOPIČE) ++ Može Mihael,
st. Udovč Franc in
Angela ter Franci
Gorazd, Kliment
19h (DOLŽ) + Lado Juršič, obl.
ČETRTEK
28. julij
SREDA
27. julij

Peter Krizolog

7h (STOPIČE) za župljane, + Roman 18. NEDELJA
MED LETOM
Petek
10h (ČRMOŠNJICE) po namenu
31. julij

7h (STOPIČE) za župljane
10h (GORNJA TEŽKA VODA) po
namenu

