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»Toda ne prosim samo
za té, ampak tudi za
tiste, ki bodo po njihovi

Srečanje z Božjo besedo

N

besedi verovali vame:
da bi bili vsi eno ...«

obena druga stvar me v življenju ni tako zaznamovala
kot Sveto pismo.
(Prim. Jn 17, 20 - 21)
Kako se je začelo?
Kot za večino vernikov, ki ob nedeljah hodijo k maši, je bilo Sveto
pismo tudi zame „zavito v skrivnost“. Iz mladosti se spominjam tistega
rdečega Svetega pisma s slikami in nekaterimi svetopisemskimi zgodbami,
ilustracije so bile zanimive, sicer pa sem tedaj mislil, da je Sveto pismo le neka
zgodovinska knjiga, ki je sicer za bogoslužje pomembna, nima pa kaj dosti
opraviti z menoj in mojim vsakdanjim življenjem. Če sem tisto pravo Sveto
pismo (bolj „po pomoti“) v štirih knjigah kdaj vzel v roke in ga skušal brati, sem
kmalu „pametno“ ugotovil, da so zgodbe in zapisi v njem že zdavnaj „preživeti“
- zame so to bile le pravljice. Pa je „iskrica preskočila“. V času služenja vojaškega
roka mi je dekle (sedaj že več kot 36 let žena) v svojih pismih pošiljalo na roke
prepisane odlomke iz Svetega pisma. Na nekem seminarju ji je Bog „odprl um, da je doumela
Pisma“ (Lk 24, 45) in spoznala je, da je Jezus živ in je ob njej, da jo posluša in ji poklanja svoje
„ljubezensko pismo“. Napisal ji ga je, da bi ji pomagal (pre)
živeti in premagovati življenjske ovire in odpuščati, ljubiti,
delati dobro, se prav odločati in spoznavati Božjo voljo –
življenjsko poklicanost. Po teh pismih, ki so bila obogatena
z odlomki iz Svetega pisma, je Bog tudi meni „odprl um,
da sem doumel Pisma“. Spoznal sem, da Sveto pismo ni
le neka zgodovinska in le za bogoslužje uporabna knjiga,
pač pa da je to beseda Boga – da Bog po svoji Besedi mene
osebno nagovarja in mi razodeva samega sebe, obenem pa
razodeva tudi, kdo sem, od kod prihajam in kam grem.
Povzeto iz Našega poslanstva. Avtor: Dani Siter
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KDO VSTOPA V NOVO LETO,
NOVI ALI STARI ČLOVEK?

Č

lovek je radovedno bitje, to je del njegove
narave, zato verjamem, da vsakogar zanima, kaj
mu bo prineslo novo leto oz. kaj ga čaka v njem.
Verjemite, nimate se česa bati, če se odločite, da
sprejmete Jezusa Kristusa za svojega Odrešenika.
Če sprejmete pravo odločitev, bo novo leto gotovo
dobro za vse vas.
»Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v
tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da
si me ti poslal.« (Jn 17,21) Tako si je Jezus zamislil
svojo skupnost, skupnost kristjanov. Vse to
menimo, da smo. Pa smo res? In v kolikšni meri?
Hvala Bogu Očetu, ki nam je dal svobodno voljo,
da se sami odločimo. Dal nam je še nekaj bolj
dragocenega, svojega edinorojenega Sina, »da bi
vsak, ki vanj veruje, imel v njem večno življenje.«
(Jn 3,16) V tej veri nam je dana milost, po kateri
nas čaka večno življenje. Prosimo v svojih molitvah
Kristusa, naj nam da moči, da v svojih prizadevanjih
in veri ne omagamo, da ostanemo na pravi poti.
Evangelij nas uči: »Kdor veruje v Sina, ima večno
življenje; kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl
življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza.« (Jn
3,36) Za to ni potrebno revolucionarno dejanje, le
ena pravilna odločitev, vse ostalo nam je po tej veri
navrženo. »Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav
naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva
v dan obnavlja.« (2 Kor 4,16)
Prav je, da se na začetku koledarskega leta ozremo
na leto, ki je minilo. Naj nas na
naši poti spremljajo in opogumljajo
dogodki preteklega leta, ki so se
dotaknili naših src. Eno takih je
prav gotovo izredno leto Božjega
usmiljenja, cerkveno leto, ki se
je pred kratkim zaključilo. Vse
leto so nas ob odhodu iz cerkve
spremljali citati, katerih vsebina
je bila namenjena telesnim delom
usmiljenja in so bili združeni
z božjo besedo in molitvami
sv. Faustine. Posebej milostno
doživetje je bilo potovanje skozi
svetoletna vrata za vse, ki so se
ga vsaj enkrat udeležili. Prav res je
bilo kar nekaj priložnosti, iz katerih
lahko črpamo upanje za naprej.
Lahko verjamemo, da Bog za nas
vedno pripravlja še nekaj boljšega.

V marsikaterem srcu je gotovo na posebnem mestu
ostal zapisan obisk fatimske Marije Romarice,
polletne priprave na njen prihod, osebna posvetitev
in posvetitev župnije Jezusovemu in Marijinemu
Srcu. Tako kot v Fatimi pastirčkom je pristopila tudi
k nam in nam po Božjem naročilu prinesla besede
spreobrnjenja, tolažbe in miru. Naj nam mesečno
obnavljanje posvetitve vsako prvo soboto v mesecu
postane navada, ki se ji bomo radi pridružili.
Fatimska Marija nas kliče k molitvi rožnega venca
in zadoščevanju za grehe, še posebej za tiste, ki ne
verujejo, ne molijo, ne upajo in Boga ne ljubijo.
Kristjani smo po božji besedi poklicani, da »…v
vsem sebe priporočamo kot Božje služabnike:
v veliki stanovitnosti, v nadlogah, v potrebah, v
stiskah, pod udarci, v ječah, pri uporih, v naporih,
v bedenjih, v postih, s čistostjo, s spoznanjem,
s potrpežljivostjo, z dobroto, s Svetim Duhom,
z iskreno ljubeznijo, z besedo resnice, z Božjo
močjo, z orožjem pravičnosti v desnici in levici, v
slavi in sramoti, na slabem in dobrem glasu, kakor
zapeljevalci, a vendar resnični, kakor neznani in
spoznani, kakor umirajoči, pa glejte, živimo, kakor
kaznovani, a ne usmrčeni, kakor žalostni, pa vedno
veseli, kakor ubogi, pa mnoge bogatimo, kakor bi
nič ne imeli, pa imamo vse.« ( 2 Kor 6, 4-10)
Zato izročimo Jezusu vse: svojo dušo in telo, duhovni
napredek, svoje molitve, žrtve in dobra dela, svoje
skrite duhovne boje, prizadevanje za čistost duše,
različne težave, zdravstveno stanje, svojo družino,
znance in prijatelje, svoj poklic in materialne dobrine.
Jezus sam nam govori kot nekdaj Tomažu: »Jaz sem
pot, resnica in življenje. Nihče
ne pride k Očetu drugače kot po
meni.« (Jn 14,6) Pojdimo za njim.
Naj bo to naša prva odločitev
v novem letu. Odločimo se za
Jezusa vsak dan znova, naj bo
naše spreobrnjenje vodilo našega
življenja.
»Če je torej kdo v Kristusu, je
nova stvaritev. Staro je minilo.
Glejte, nastalo je novo. Vse je od
Boga, ki nas je po Kristusu spravil
s seboj, nam pa naložil službo
sprave.« (2 Kor 5, 17-18)
Oblecimo torej sebe vsega, dušo
in telo, v praznična oblačila za
vstop v novo leto z Jezusom
Kristusom in blagoslov ne bo
izostal.
Irena Fišter

VABILO k molitveni osmini
za edinost kristjanov
Od 18. do 25. januarja 2017 bo v Sloveniji potekala molitvena
osmina za edinost kristjanov. Njen namen je približati
različne krščanske tradicije, obrede in običaje med seboj tako
na bogoslužni kot tudi na pastoralni in teološki ravni.
Kristus Gospod je namreč ustanovil eno in edino Cerkev.
Razdeljenost čisto gotovo nasprotuje Kristusovi volji
in je v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju
evangelija vsemu stvarstvu.
Koncil je posebej izpostavil pomen »duhovnega
ekumenizma«, ki vključuje »spreobrnjenje srca in svetost
življenja skupaj z zasebnimi in javnimi molitvami za
edinost kristjanov«. Duhovni ekumenizem je »duša
vsega ekumenskega gibanja«.
Ko se torej leto za letom v molitveni osmini zbiramo k
maši in k molitvam, izpolnjujemo željo celotne Cerkve.
Srečujemo se tudi z verniki in predstavniki drugih Cerkva,
saj je »dovoljeno in celo zaželeno, da se katoličani
združujejo k molitvi« skupaj z njimi. Zato vas vabim, da
se še posebej v tem času z željo po edinosti med kristjani
morda večkrat pridružite molitvi pred mašo in maši sami.

VABILO na mini svetopisemski maraton
28. januarja 2017 ste po večerni sveti
maši lepo vabljeni v stopiško cerkev, kjer
bomo tudi letos prebirali Božjo besedo.
Ni pomembno, kdaj pridete poslušat.
Pridite, ko boste imeli čas, a le ne odlašajte
predolgo, da ne bo prepozno in bo v cerkvi
že tema. V cerkvi lahko ostanete, kolikor
časa želite. Sploh ni nujno vztrajati do
konca. Osebno se mi zdi pomembno le, da iz prebranega
najdete nekaj zase. Da vas morda nagovori le kakšna
beseda ali stavek. Podobno kot nas v življenju ne
nagovarja vsak dan v celoti, pač pa le trenutek dneva.

T.K.

Šola za zakon
Leta dolgo se šolamo za svoj poklic, da
smo v njem lahko uspešni in ga dobro
opravljamo. Le malokdo pa pomisli,
da je tudi za dober zakon potrebno
poznati vsaj osnovne zakonitosti medsebojnih odnosov.
Pri tem nam lahko pomaga tudi Šola za zakon, ki jo v naši
dekaniji vodita zakonca Marko in Bernarda Hrovat.
Kratka predstavitev šole bo v ponedeljek, 16. 1. ob 20h v
sklopu srečanja zakonske skupine v župnišču v Stopičah.
Zelo prijazno vabljeni vsi pari, še prav posebej pa mlajši
zakonci ali zaročenci!

Napovednik
15. 1. 2. nedelja med letom
16. 1. Drugo srečanje za starše prvoobhajancev,
ob 18:45
16. 1. Šola za zakon, pričevanje zakoncev Hrovat,
ob 20h v župnišču v Stopičah
17. 1. Sv. Anton puščavnik, maša in licitacija v
Šentjoštu ,ob 9h
18. 1. Skupna dekanijska priprava v Šmihelu, ob
19h
18. 1. Začetek molitvene osmine za edinost
kristjanov
19. 1. Drugo srečanje za starše birmancev, ob
18:45
21. 1. Duhovna obnova za TAJNIKE ŽPS na škofiji,
ob 9h
22. 1. Pevski zbor Revoz bo pri sv. maši, ob 10.00
(med obhajilom, ob koncu maše in po maši) zapel
nekaj božičnih pesmi.
25. 1. Zaključek molitvene osmine za edinost
kristjanov
28. 1. MINI SVETOPISEMSKI MARATON v
župnijski cerkvi, po večerni maši, do 20:45
29. 1. Nedelja Svetega pisma. Vabljeni v cerkev
v VAVTO VAS na srečanje SLOVENSKEGA
BIBLIČNEGA GIBANJA, ob 15h. Gost bo g. župnik
Janez Jeromen.
2. 2. Praznik Jezusovega darovanja – svečnica
5. 2. 5. nedelja med letom
11. 2. Lurška Mati Božja – maša v Lurški kapeli
12. 2. Srečanje ŽPS, ob 18h
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 +
2. NEDELJA
MED LETOM

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Fink Ana, obl.,
in Janez
15. januar
+ Miha Košale, obl.
PONEDELJEK 18h (OREHEK) + Jože Brulc, obl.
16. januar
+ Alojz Murn
Bernard idr.
maroški muč.

TOREK
17. januar

9h (ŠENTJOŠT) + Alojz Kastelec, obl.

Anton (Zvonko)

SREDA
18. januar

18h (CEROVEC) ++ Marija, obl., in
Tone Erlah
ter ost. pokojni Erlah
Marjeta Ogrska
ČETRTEK
18h (DOLŽ) po namenu darovalca
19. januar
++ Frančiška Juršič, obl.,
Marija in Janez Juršič
Makarij
Aleksandrijski

PETEK
20. januar

Fabijan

SOBOTA
21. januar

Neža (Agnes)

3. NEDELJA
MED LETOM
22. januar

18h (STOPIČE) ++ družina Ovniček
in starši Udovč
+ Franc Judež, obl.
17h (HRUŠICA) France
18h (STOPIČE) za zdravje in srečo
novorojenčka
+ Janez Kastelec
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Marko, Marina in
Marija Mežnar, obl.
+ Janez Klobučar, 30. dan

PONEDELJEK 18h (DOLŽ) + p. Peter Andrijanič
23. januar
++ Anton in Tinca
Mihalič, obl.
Henrik Suzo,
zaroka Marije in
Jožefa

PONEDELJEK 18h (OREHEK) + Vika Turk, 5. obl.
30. januar
(Mali Orehek 8a)
++ Hočevar Rozalija,
obl., in ost. Hočevar
Martina
(Brezovica 8)
8h (STOPIČE) France
TOREK
31. januar
Janez Bosko

SREDA
1. februar

18h (HRUŠICA) + Jože Mrvar, obl.

ČETRTEK
2. februar
Jezusovo
darovanje SVEČNICA
PRVI PETEK
3. februar

10h (DOLŽ) France
18h (STOPIČE) po namenu darovalca
++ Marija Murn in Ančka

Brigita Irska

17h (DOLŽ) po namenu
++ Janez Kralj in starši, obl.
18h (STOPIČE) + Jože Šega
Blaž
PRVA SOBOTA 18h (STOPIČE) ++ starši Ovniček in
4. februar
Bohte
Jožef Leoniški

5. NEDELJA
MED LETOM
5. februar

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Marija in Alojz
Kastrevc ter brat Jože
++ Ivana Bukovec,
obl., in Marija Gazvoda

PONEDELJEK 17h (CEROVEC) + Anton Juršič, 30. dan
6. februar
++ Jože Juršič, obl.,
in ostali pok. Juršič (Iglenik 20)
Pavel Miki idr.
18h (STOPIČE) ++ Anton Brulc, obl.,
jap. muč.
in starši
8h (STOPIČE) + Jože Oberstar, obl.
TOREK
7. februar

TOREK
24. januar

8h (STOPIČE) ++ Staniša Jože in
Marija

SREDA
25. januar

18h (STOPIČE) + Franc Šašek, 3. obl SREDA
8. februar

ČETRTEK
26. januar

18h (STOPIČE) po namenu

PETEK
27. januar

18h (DOLŽ) + Jelka Barukčić, 1. obl. PETEK
+ Janko Badovinac, 30. dan 10. februar

SOBOTA
28. januar

SOBOTA
11. februar

18h (STOPIČE) ++ Goršin Alojzija in
Jožefa Luzar, obl.
+ Tone Erlah, obl.

6. NEDELJA
MED LETOM
12. februar

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Kastelec,
10. obl.
++ Jeruševi in starši Bele

Frančišek
Saleški

Spreobrnitev
ap. Pavla
Timotej in Tit
Angela Merici

Nivard

18h (DOLŽ) po namenu darovalca

Hieronim Emiliani

ČETRTEK
9. februar

Apolonija (Polona)

18h (STOPIČE) po namenu darovalca
++ starši Tomc in
Anica Pelko
Tomaž Akvinski
4. NEDELJA
7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM 10h (STOPIČE) ++ Goršinovi;
– NEDELJA
Alojzija in Milan, obl.
SVETEGA PISMA
+ Andrej Luzar, obl.
29. januar

Sholastika

Lurška Mati
Božja

18h (STOPIČE) + Luzar Jožefa, obl.
+ Stane Vidic, obl.
18h (STOPIČE) + Martina Koračin,
1. obl.

