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Duhovni poklici

O

krog godu svetih apostolov Petra in Pavla
škofje običajno posvetijo nove duhovnike
oziroma novomašnike. Se mi zdi, da se
ogromno moli za nove duhovne poklice. Toda leteh je vsako leto manj. Ne smemo pozabiti, da je
kljub množični in goreči molitvi na koncu odvisno
od Boga, koga bo poklical, in od poklicanega, ali se
bo odzval na klic ali ne.
Kako pa sam doživljam duhovniški poklic oziroma
službo?
Čutim, da sem poklican od Boga. O tem ni
dvoma. Preveč je bilo znamenj, s katerimi me
je nagovarjal, naj mu sledim, kamor me kliče.
Preveč, da bi jih uspel spregledati. Po drugi
strani sem tudi človek, ki čuti. Zato se kdaj v tem
poklicu čutim bolj,
včasih pa manj
izpolnjenega.
Včasih čutim
žalost.
Predvsem
takrat, ko
opazim, da so
ljudje, ki ne
cenijo tega
poklica in ga
ocenjujejo
kot

»Vse duhovne,
o Marija, Mati,
sprejmi
v milostno srce …«

nedelo, spanje, sedenje v prazno ali pa ga
kvečjemu enačijo z delom v hlevu, če jim
duhovniški poklic pač predstavlja delo. Spet drugi
gledajo na duhovniški poklic bolj skozi denar.
V njem vidijo služenje denarja, množičnega
denarja na suho. Skoraj bi jih razumel, da ljudi
ob oznanjevanju Božje besede vlečem za nos, pri
čemer mastno služim ... pa Cerkev tudi. V tem
smislu sem na primer nedavno doživel pravo
malo zaslišanje, od kod mi moj telefon. In so
spet ljudje, ki duhovniški uspeh spoštujejo le po
tem, koliko cerkva si obnovil, pa če je dvorišče
asfaltirano. Se mi zdi,
da nekako pričakujejo,
da bomo čudežno iz
rokava stresali denar
in obnavljali vse po
vrsti. „Ko bi le lahko!“
pravim.
Zmoti me tudi, ko
se kdo vtakne v
moje osebne stvari.
Pomislite! Celo v mojo
brado! Še frizer si
tega ne drzne, pa je
profesionalec.
(nadaljevanje na
naslednji strani)
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Dovolj z žalostjo!
Kaj pa moje veselje? Kako me moj poklic izpolnjuje?
Pravo pravcato veselje doživljam, kadar skupaj,
ubrano (tudi malo hitreje) zapojemo kakšno lepo
pesem. Kadar skupaj iz srca molimo. Kadar vidim
ljudi, ki pridejo res z iskrenim namenom molit, da
bi bili oni in svet okrog njih lepši in boljši. Kadar
pride nekdo k spovedi in se dobro spove. Kadar
res lahko nekomu pomagam ali zanj kaj uredim
in je iskreno vesel. Kadar vidim koga v cerkvi, ki
ga sicer ne vidim nikoli ali pa se vrne nazaj. So
trenutki, ko bi kar koga objel od veselja. Vesel sem
vsakega očija in mamice posebej, kadar vidim, da
želite spremljati svoje otroke od krsta dalje in jih
včasih tudi na račun vašega, trdo zasluženega,
nedeljskega počitka pripeljete v cerkev ter ste
skupaj z njimi in jih vzgajate v veri. To zelo cenim in
spoštujem, ker mi tudi na tak način potrjujete, da
vam služim. Vesel sem naše slavilne in zakonske
skupine, pa mladine. To me napolnjuje z energijo in
veseljem. Vesel sem gospoda Viktorja, pa Francke
in vseh ljudi, ki si me ne želite obrniti in podrediti
po svojih željah, pač pa mi dopuščate svobodo,
da sem to in tak, kdor in kakršen sem. Vesel sem,
da mi želite stati ob strani s spoštovanjem in s
tem, ko si tudi vi močno in iskreno prizadevate za
življenje po evangeliju, zaradi katerega sem bil k
vam poslan kot duhovnik.
Vesel sem, kadar dovolite Jezusu, da vstopi v vas in
v vas deluje.
T.K.

Letošnji novomašniki – skrajšano po

Jagodah naše pastorale, ki jih lahko preberete
na spletni strani novomeške škofije

BRANKO JUREJEVČIČ
iz župnije Podzemelj. Rojen sem 13. oktobra 1985 v
Novem mestu. Moja pot do duhovništva je bila pred
vstopom v bogoslovje nekoliko drugačna, kakor
naj bi bila »redna pot« (iz srednje šole naravnost
v bogoslovje). Po končani srednji gostinski
šoli Novem mestu sem nadaljeval študij
gostinstva v Mariboru ter se nato čez
nekaj časa zaposlil v kuhinji SBNM.
Jeseni leta 2012 pa sem vstopil v
bogoslovje v Ljubljani kot bogoslovec
novomeške škofije. Lansko jesen
sem bil posvečen v diakona. Mašniško
posvečenje bom prejel 25. junija, ob
10. uri, po rokah našega škofa Andreja
v novomeški stolnici. Za novomašno

geslo sem si izbral besede: »Pridite, povzdignimo
skupaj hvalo Gospodu.« Slovesnost nove maše
bom obhajal 1. julija 2018 v domači župniji svetega
Martina v Podzemlju.
JANEZ BARBORIČ
Sem Janez Barborič, rojen 3. maja 1989 v Novem
mestu. Za novomašno geslo sem izbral Jezusove
besede: »Niste vi izvolili mene, ampak sem jaz vas
izvolil«. Izkusil sem ta Božji klic, srečal sem Boga,
ki me je poklical na pot za njim, ki me je poklical v
Cerkev, ki me je poklical za kristjana, ki je spremenil
moje življenjske načrte. Kljub vsem milostim, ki
sem jih prejel, Božji besedi, ki sem jo poslušal od
otroštva, sem imel zelo posvetne načrte in želje,
kaj hočem v življenju početi. Predvsem sem si želel
uspešno življenje v očeh mojih bližnjih, uspešno
kariero matematika, uspeha doma na kmetiji, s
svojo družino, ki mi bo zagotavljala trdnost. Iskal
sem to, kar vsakemu človeku lahko da samo Bog.
Iskal sem brezplačno ljubezen, ki jo je edini Jezus
Kristus nam vsem izkazal s svojo smrtjo na križu.
Ta vesela novica, kerygma, da je Kristus daroval
svoje življenje zame, grešnika, sebičneža, človeka,
ki je mislil le na svoje zadovoljstvo, je prišla v moje
življenje preko neokatehumenske poti. Božji klic
za duhovništvo sem posebej začutil na romanju
v Sveti deželi leta 2009. Prenehal sem s študijem
matematike in vstopil v škofijsko misijonsko
semenišče v Pulju. Duhovniško posvečenje bom
prejel v Pulju, 9. junija 2018, nova maša pa bo v
župniji Šmarjeta, 24. junija 2018.
p. BENJAMIN BEVC DJ
Sem Benjamin Bevc, star devetindvajset let,
po rodu iz župnije Cerklje ob Krki. Moja pot do
duhovništva se je začela leta 2007, ko sem po
šolanju na Škofijski klasični gimnaziji vstopil
v bogoslovno semenišče v Ljubljani. Dve leti
pozneje sem prosil za sprejem v Družbo Jezusovo.
Pri jezuitih me je pritegovala izkušnja duhovnih
vaj, intelektualno poslanstvo reda ter skupno
življenje. Po skoraj desetih letih formacije
(noviciat, študij filozofije, pastoralna praksa,
študij teologije in sedaj specializacija iz
dogmatične teologije) bom v četrtek,
28. junija, ob 17.30 v cerkvi sv. Jožefa
v Ljubljani prejel mašniško
posvečenje. Novo mašo bom
obhajal v nedeljo, 8. julija,
ob 10.00 v domači župniji. Za
novomašno geslo sem izbral
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besede iz Duhovnih vaj Ignacija Lojolskega: V vsem
ljubiti in služiti (DV 233).
br. JOACHIM SCHMIDT O. Carth
Br. Joachim Schmidt (roj. 11. decembra 1974), kartuzijan.
Prihajam iz mesta Bydgoszcz na severozahodu Poljske,
kjer je svojo zadnjo mašo daroval mučenec komunizma,
bl. Juri Popieluszko (1947–1984). Duhovniški poklic sem
začutil že v času mature, a sem se odločil za študij
filozofije na Katoliški univerzi v Lublinu. V Slovenijo
sem prišel leta 2007 in tedaj sem se do te mere zaljubil
v Dolenjsko, njene griče ter prostrane in ljubke planjave,
z zelenimi travniki ter s cvetjem pokritimi pašniki, da
sem leta 2008 prekinil s pisanjem doktorske disertacije
in se odločil za vstop v kartuzijo. Duhovništvo je za mene
velika milost in obenem nedoumljiva skrivnost.
Za svoje novomašno geslo sem izbral odlomek iz pisma
Filipljanom: Živeti zame je Kristus (1,21). Duhovniško
posvečenje bom prejel na praznik sv. Klare, v soboto, 11.
avgusta, ob 10. uri v stari gotski cerkvi v Pleterjah, iz rok
gospoda nuncija Juliusza Janusza. Novo mašo pa bom imel
v nedeljo, 12. avgusta, ob 8.30, tudi tam. Vse lepo vabim in
obenem prosim za molitev zase in za naš samostan.

KULTURNI VEČER
V OŠ STOPIČE, 7. JUNIJA 2018, ob 19h
Na prireditvi bodo sodelovali otroški pevski zbor
OŠ Stopiče, pevski zbor upokojencev iz Stopič ter Marjan
Strajnar, ki bo s predavanjem Monolog s peterico
razumnikov iz KS Stopiče predstavil naslednje osebe:
• Kaligerjeve šolnike, ki so učili v Stopičah: ANDREJ
KALIGER, učil od 1798—1815; ANTON KALIGER,
učil od 1822—1853 in JANEZ KALIGER, učil od
1853—1862;
• gledališkega igralca JANEZA CESARJA (1896—1965),
ki je 30 let igral v Slovenskem narodnem gledališču
v Ljubljani - rojen na Dolnji Težki Vodi;
• literarnega zgodovinarja in gimnazijskega
profesorja dr. ALOJZIJA TURKA (1893—1944) rojen na Verdunu pri Stopičah;
• cerkvenega zgodovinarja in filozofa dr. JOSIPA
TURKA (1895—1951), predavatelja na Teološki
fakulteti v Ljubljani - rojen na Verdunu pri
Stopičah;
• emigranta in argentinskega pripovednika
z dolenjskim navdihom ANTONA BRULCA
(1927—1996) - rojen v Hrušici.

NAPOVEDNIK
3. 6. TELOVSKA PROCESIJA po prvi maši in
SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
7. 6. KULTURNI VEČER V OŠ STOPIČE, ob 19h
8. 6. Praznik Srca Jezusovega
8. 6. KONCERT ob 500–letnici omembe Stopič, v
župnijski cerkvi, ob 20h
9. 6. Cerkev čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
10. 6. 10. NEDELJA MED LETOM in žegnanje na
CEROVCU, ob 10h
14. 6. Zaključno srečanje ŽPS, ob 20h
16. 6. Praznik KS Stopiče in blagoslov novega
gasilskega vozila
17. 6. Cerkev čistijo in krasijo PANGRČ GRM, ZAJČJI
VRH in SELA.
17. 6. 11. NEDELJA MED LETOM
17. 6. Piknik na Dolžu za šmarničarje,
prvoobhajance, ŽPS ... PRIJAVE DO 10. 6.!!!
20. 6. Skupna dekanijska priprava na krst, ob 19h,
v Šmihelu
23. 6. Srečanje družin na Zaplazu, ob 9h, s škofovo
mašo, ob 10h
23. 6. Cerkev čistita in krasita CEROVEC in
ČRMOŠNJICE.
24. 6. ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
25. 6. DAN DRŽAVNOSTI in MAŠNIŠKO
POSVEČENJE V STOLNICI, OB 10h
25. 6. Začetek oratorija v Šmihelu. PRIJAVE DO 10. 6. !!!
29. 6. Peter in Pavel – apostola
30. 6. Cerkev čistita in krasita GORNJA in DOLNJA
TEŽKA VODA.
1. 7. 13. NEDELJA MED LETOM in ŽEGNANJE v
BREZOVICI ob 10h.
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 +
9. NEDELJA
MED LETOM
3. junij
PONEDELJEK
4. junij
Peter Veronski
TOREK
5. junij
Bonifacij
SREDA
6. junij
Norbert
ČETRTEK
7. junij
Robert
Newminstrski
PETEK
8. junij
SRCE
JEZUSOVO
SOBOTA
9. junij
Primož in Felicijan
10. NEDELJA
MED LETOM
10. junij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
in telovska procesija
po maši
10h (STOPIČE) SLOVESNOST
PRVEGA SV. OBHAJILA
19h (STOPIČE)
8h (STOPIČE) za zdravje
19h (DOLŽ)
19h (CEROVEC)

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

PONEDELJEK
18. junij
Gregor Janez
Barbarigo
TOREK
19. junij
Nazarij
SREDA
20. junij
Adalbert
ČETRTEK
21. junij
Alojzij Gonzaga
PETEK
22. junij
Janez Fisher in
Tomaž More
SOBOTA
23. junij

19h (CEROVEC)

8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)
19h (GORNJA TEŽKA VODA) v čast
svetemu Alojziju
19h (STOPIČE)

18h (OREHEK)
19h (HRUŠICA)

Jožef Cafasso

ROJSTVO
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne JANEZA
župljane
KRSTNIKA
10h (CEROVEC) po namenu
24. junij
PONEDELJEK 18h (DOLŽ)
11. junij
19h (STOPIČE)
PONEDELJEK
25. junij
Barnaba
Doroteja iz
Montauna
TOREK
TOREK
8h (STOPIČE) po namenu
12. junij
26. junij
Eskil
Jožefmarija Escriva
SREDA
19h (OREHEK)
SREDA
13. junij
27. junij
Anton
Hema Krška
Padovanski
ČETRTEK
ČETRTEK
19h (ŠENTJOŠT)
14. junij
28. junij
Valerij in Rufin
Irenej Lyonski
19h (PANGRČ GRM) gorsko-poljska PETEK
PETEK
maša
15. junij
29. junij
Vid
Peter in Pavel
SOBOTA
19h (OREHEK)
SOBOTA
16. junij
30. junij
Beno iz Meissna
11. NEDELJA
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne Prvi muč. rim. Cerkve
MED LETOM
župljane
13. NEDELJA
10h (STOPIČE)
MED LETOM
17. junij
1. julij

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

19h (DOLŽ)

8h (STOPIČE) po namenu
19h (DOLŽ)
18h (STOPIČE)
19h (DOLŽ)
7h (STOPIČE) po namenu
19h (BREZOVICA) po namenu
19h (CEROVEC)
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (BREZOVICA)

