IZ

RO

Oznanila
župnije Stopiče
številka 62

DA

V

D
O
R

1. julij 2018

obvestila • novice • informacije • duhovno branje

»V

tem trenutku, ko ležim na bolniški
postelji in umiram, gledam nazaj na
svoje življenje in se zavedam, da sta
vsa slava in bogastvo, ki sem si ju s ponosom
pridobil, sedaj postala nesmiselna. V temi gledam
zelene luči iz aparatur za spodbujanje življenja,
na katere sem priključen, in poslušam zvoke
mehanskega meha ... kar čutim Božji dih in
dih smrti, ki se mi približuje. Veste, katera
je najdražja postelja na svetu? Postelja
bolnega. Lahko zaposlite nekoga, ki vozi
avto namesto vas, nekoga, da služi denar za
vas, toda ne morete zaposliti nekoga, ki bo
bolan namesto vas in namesto vas nosil
bolezen. Izgubljene stvari lahko najdemo.
Ampak obstaja ena stvar, ki je nikoli več
ne najdemo, ko jo enkrat izgubimo. To je Življenje.
Šele ob vstopu v
operacijsko
sobo spoznaš,
Zvest prijatelj je
da obstaja
knjiga, ki je še
močna obramba; kdor
nisi prebral
ga je našel, je našel
- knjiga
zdravega
zaklad. Zvest prijatelj
življenja. Ne
glede na to,
je nepoplačljiv in za
v kateri fazi
njegovo vrednost ni cene. življenja
ste zdaj,
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enkrat se boste morali soočiti
z dnevom, ko pade zastor smrti. Dosegel sem
vrhunec uspeha v poslovnem svetu. V očeh
ljudi je moje življenje popoln uspeh. Toda poleg
dela imam le malo radosti. Na koncu je moje
življenjsko dejstvo le bogastvo, na katerega
sem navajen. Zdaj šele vem, da je, ko enkrat
dosežemo zadostno bogastvo za naše
življenje, čas, da se usmerimo k drugim
stvarem, ki niso povezane z materialnim
bogastvom. Naj nam bodo pomembnejši
odnosi, umetnost, sanje iz mlajših dni
... Neprestano pehanje za bogastvom
vas bo spremenilo v zmešano osebo,
kot sem sam. Bog nam je dal čutila, da
lahko začutimo ljubezen v srcih ljudi,
ne pa za lažne iluzije, ki jih prinaša bogastvo.
Bogastva, ki sem si ga pridobil v življenju, ne
morem odnesti s seboj. Kar lahko odnesem s
sabo, so le spomini na trenutke ljubezni. To
je edino resnično bogastvo, ki vas spremlja,
vam daje moč in luč za vztrajanje. Ljubezen
lahko potuje tisoče in tisoče kilometrov in nima
nobene omejitve. Pojdite, kamor želite iti.
Dosegajte višine, ki si jih želite doseči. Vse je v
vašem srcu in v vaših rokah! Negujte ljubezen
do svoje družine, ljubezen do vašega partnerja,
ljubezen do prijateljev ... Lepo ravnajte s seboj.
Spoštujte druge.«
Steve Jobs
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Kje sva zavila s poti?
Pismo ženi
Naj začnem tam, kjer sva bila samo dobra prijatelja,
ki sta se zelo rada videla in preživljala skupen čas.
Najino prijateljstvo se je poglabljalo in spoznavala
sva se v dimenzijah, o katerih si nisva niti upala
sanjati. Skoraj vsak dan sva našla možnost in šla v
čajnico na najine najljubše sedeže, tam sva ure in
ure poslušala drug drugega. Spomnim se, kako sem
te z zanimanjem poslušal, ko si mi razlagala svoje
izjemne poglede na svet, in svojega samogovora
v glavi ob zavedanju, da sem se zaljubil vate. Bil
sem zadet od zaljubljenosti in zmeden od strahu,
ki sem ga čutil, saj si nisem želel, da bi s svojimi
čutenji pokvaril najin odnos. Ne bom pozabil tistega
decembra, ko sva šla na sprehod kot prijatelja in se
vrnila kot par. Tam sva začela najino zgodbo.
Če preskočim nekaj let, poroko in prihod otrok, se
najine težave niso začele kar naenkrat. Postopoma
sva se začela oddaljevati. Izgubila sva stik. Nehala
sva se dotikati drug drugega, nehala sva se gledati v
oči, izgubila sva igrivost in začela misliti samo nase,
namesto na naju. Najini pogovori so se vrteli le še
okoli obveznosti in logistike ter otrok. Začela sva se
usmerjati v druge ljudi, namesto v odnos in v naju.
Med nama je nastala vrzel, luknja, udrtina. Med
nama je nastal prostor. A ne za naju. Za nekoga/
nekaj drugega. Vsak izmed naju je odprl svoja vrata
ven iz odnosa. S tem, ko je bil moj izhod spletna
pornografija, ko sem zamenjal pravo ljubezen z
navidezno, je tebi hodil po glavi drug moški. Bila
si zaljubljena. Najtežje mi je bilo ob spoznanju, da
sva uničila lep zakon, saj sva bila tako zaslepljena,
da se nama kaj takega ne more zgoditi. Spomnim
se tiste nedelje, napetosti v najinem domu, kot da
se bliža konec sveta. Čutila sva prezir, hlad. Bilo
je preveč, da bi lahko
nosila to sprenevedanje
še naprej. Počutila sva
se sama, vsak na svojem
planetu, izolirana od
drugega, nepovezana
in zmedena. Čutila sva,
kot da naju ne more
nič več povezati. Niti
najina čudovita otroka.
Spomnim se, kako sem
se spraševal, kaj sva
naredila narobe, kje sva
zavila s poti ... Pa saj
sva naredila vse, kar

sva zmogla, ko sva ... polagala vse upe samo vase,
namesto Vanj! V tistem mi je bila dana milost,
da sem premagal napuh in bolečino, vzel najino
poročno svečo, jo prižgal in začel izgovarjati besede
najine poročne obljube. Tistega trenutka ne bom
pozabil nikoli! Takrat so se prekinili žalost, jeza in
obup. Iz prezira se je rodilo sočutje do moje žene,
ki je bila prav tako ranjena kot jaz. Takrat sva se
vnovič rodila. Začutila sva moč, da si želiva naprej
iskreno in zares. Prav tako kot na dan poroke,
vendar je bilo tokrat drugače. Čutil sem, da sva
dobila milost za nov začetek. Tokrat sva se resnično
še enkrat izbrala. Jaz tebe in ti mene. Oba sva
opravila sveto spoved in se odločila za terapijo, kjer
sva dobila nov vpogled na nastale razmere. Čeprav
je bila izkušnja boleča, sva jo očitno morala okusiti.
Bog pa nama je pokazal, da bdi nad nama.
Tvoj mož

Pismo možu
Z moje strani bi lahko rekli, da je bila ljubezen na
prvi pogled. Sem pa morala kar nekaj časa čakati na
tvoj odziv. Začelo se je prijateljstvo, ki je postajalo
vedno globlje. Prišel je dan, ko sva oba spoznala,
da naju je val zaljubljenosti potegnil vase in da
se mu ne moreva več upirati. Postala sva fant in
dekle. Zvestobo sem postavljala zelo visoko ...
takrat sem bila prepričana, da je nezvestoba ena od
stvari, ki se mi jih ni treba bati. To je nedopustno
in se meni oziroma nama ne more zgoditi. Tako
sem bila vzgojena. Predstavljala sem si, da je čisto
preprosto. Najin odnos je zorel in odločila sva se za
poroko. Takrat sem čutila, da je to edina prava pot.
V zakon sem vstopila pogumno in v prepričanju,
da za vse življenje. Prvi otrok se nama je rodil po
treh letih, kmalu za njim drugi ... V odnosu so se
začele prebujati take in drugačne zagate, ki sva
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jih bolj ali manj spretno reševala. Nisva pa opazila, kdaj
se je vanj zarezala razpoka, ki sva jo na površju pridno
gladila, v globini pa je v nekem trenutku zazeval prepad.
Stavila sva nase. Težko se je bilo soočati s področji, ki so
najin odnos izčrpavala. Sama si nisem smela priznati,
kako zelo me boli, da čas, ki bi ga lahko preživel z mano,
pogosto zamenja pornografija. Kmalu sem začela iskati
pozornost in občudujoč pogled zunaj najinega odnosa.
Ni trajalo dolgo, ko sem se zaljubila ... nekaj časa sem se
samo igrala z mislimi. Vsakič, ko je bilo v najinem odnosu
prenaporno, sem začela sanjariti. Ta odziv v mojih
možganih je postopno zmanjševal potrebo po stiku s
teboj. Čutila sem, da ni prav, vendar je bilo pogosto tako
preprosteje ... V hladu, ki sem ga čutila ob tebi in sem
se ga v nekem trenutku ovedela, mi je bilo težko verjeti,
da bi lahko do tebe še kdaj čutila kaj razburljivega,
globokega, osrečujočega. A prišel je dan vnovičnega
rojstva najinega odnosa. V obupu in nemoči si ob poročni
sveči prosil Boga za pomoč. Takrat sem začutila, da se
moje srce taja. Začutila sem, da naju je Bog na poročni
dan vzel zares in da si veliko bolj kot midva predstavlja,
kaj vse pomeni živeti zakonski odnos na polno in zares.
Pretreslo me je, hkrati pa napolnilo z nenavadno močjo.
Zjutraj sem vstala in šla k spovedi. Vedela sem samo to,
da potrebujem odpuščanje in pomoč ter da želim zares
na novo pot. Povedala sem ti vse in želela sem vedeti
vse. Kaj se je dogajalo s tabo tedne in mesece, ko sva
vedno bolj postajala samo cimra, ki skupaj - na zunaj
čisto uspešno - upravljata firmo, ki se ji reče družina.
Poiskala sva tudi terapevtsko pomoč. Danes se zavedam,
da je vse, kar se nama je zgodilo, prispevalo k temu, da
sva sedaj tukaj, kjer sva. Pripravljena v ranljivosti odpirati
svoje srce drug drugemu. Zavedava se, da so področja,
kjer se morava še posebej truditi za najin odnos, ter da
nama pri tem najbolj pomaga globoka iskrenost najprej
do sebe in hkrati do drugega. V veliko pomoč mi je
pogosto prejemanje zakramentov sprave in evharistije.
Danes si v mojih očeh spet mož, ob katerem se čutim
občudovana, sprejeta in ljubljena. Vnovič ali povsem
na novo se lahko prepoznam v globini tvojega pogleda.
Čutim, da se je v najin odnos naselilo toliko varnosti,
da je v njem prostor za ranljivost in s tem za najglobljo
povezanost in intimo, ki osrečujeta in mi dajeta moči,
svobode in navdiha. Tvoja ljubezen mi daje moči in
zagona, da sem lahko spet ustvarjalna in nosim v ta svet
podobo srečne in zadovoljne žene, mame, prijateljice,
sodelavke, sosede ... Srečna sem, da sem tvoja žena
in da nama Bog z vsakim dnem bolj odkriva veličino
zakonske ljubezni ter načrt, ki ga ima s to ljubeznijo in z
nama v svetu.
Tvoja žena
Članek iz revije Božje okolje
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NAPOVEDNIK
1. 7. 13. NEDELJA MED LETOM in ŽEGNANJE v
BREZOVICI, ob 10h
1. 7. Molitveni shod na Zaplazu bo ob 15:30 in
škofova maša ob 16h.
6. 7. PRVI PETEK in obhajanje bolnikov po
domovih
7. 7. PRVA SOBOTA. Blagoslov obnovljenega
vaškega križa na Plemberku, ob 14h.
Cerkev čistita in krasita STOPIČE in PLEMBERK.
8. 7. 14. NEDELJA MED LETOM in MAŠA V
PANGRČ GRMU ob blagoslovu traktorjev in
traktoristov.
14. 7. Cerkev čistita in krasita VERDUN in
ŠENTJOŠT.
15. 7. 15. NEDELJA MED LETOM in ŽEGNANJE v
ČRMOŠNJICAH, ob 10h.
21. 7. Cerkev čistita in krasita OREHEK in
BREZOVICA (ker imajo v Hrušici žegnanje).
22. 7. 16. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA,
blagoslov avtomobilov in ost. prevoznih sredstev
ter ŽEGNANJE v HRUŠICI, ob 10h
26. 7. MAŠA ZA OČETE, MATERE in OTROKE na
god sv. Ane in Joahima na GTV, ob 19h
27. 7. OBHAJANJE BOLNIKOV PO DOMOVIH namesto prvega petka v avgustu
28. 7. Cerkev čistita in krasita HRUŠICA in HRIB.
29. 7. 17. NEDELJA MED LETOM in ŽEGNANJE na
GORNJI TEŽKI VODI, 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 +
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne PONEDELJEK
16. julij
župljane
Karmelska Mati Božja
10h (BREZOVICA)
1. julij
TOREK
17. julij
PONEDELJEK 19h (STOPIČE)
Aleš
2. julij
Ptujskogorska
SREDA
Mati Božja
18. julij
Elij iz Koštabone
8h (STOPIČE) po namenu
TOREK
3. julij
ČETRTEK
Tomaž
19. julij
Makrina
19h (CEROVEC)
SREDA
mlajša
4. julij
PETEK
Urh
20. julij
18h (OREHEK)
ČETRTEK
Apolinarij
19h (STOPIČE)
5. julij
SOBOTA
Ciril in Metod
21. julij
Danijel
16. NEDELJA
MED LETOM
PRVI PETEK 18h (DOLŽ)
KRIŠTOFOVA
6. julij
19h (STOPIČE)
Marija Goretti
22. julij
PRVA SOBOTA 19h (STOPIČE)
7. julij
Vilibald
PONEDELJEK
14. NEDELJA 7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 23. julij
Brigita Švedska
MED LETOM
župljane
10h (PANGRČ GRM) maša ob
TOREK
blagoslovu traktorjev 24. julij
8. julij
Krištof
PONEDELJEK 19h (OREHEK)
SREDA
9. julij
25. julij
Avguštin idr.
Jakob starejši
kit. muč.
8h (STOPIČE) po namenu
TOREK
10. julij
ČETRTEK
Amalija
26. julij
19h (DOLŽ)
SREDA
Joahim in Ana
11. julij
PETEK
Benedikt
27. julij
Gorazd,
19h (STOPIČE)
ČETRTEK
Kliment ...
12. julij
Mohor in Fortunat
19h (DOLŽ)
PETEK
SOBOTA
13. julij
28. julij
Henrik II.
19h (OREHEK)
SOBOTA
Viktor
14. julij
Kamil de Lellis
17. NEDELJA
15. NEDELJA 7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne MED LETOM
župljane
MED LETOM
29. julij
10h (ČRMOŠNJICE) v zahvalo
15. julij
13. NEDELJA
MED LETOM

19h (DOLŽ)
8h (STOPIČE)
19h (OREHEK)
19h (CEROVEC)

19h (STOPIČE)
19h (STOPIČE)
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (HRUŠICA) svetemu Jakobu v
zahvalo
19h (ČRMOŠNJICE) po namenu
19h (STOPIČE)
8h (STOPIČE) po namenu
18h (HRUŠICA)
19h (STOPIČE)

18h (CEROVEC)
19h (GORNJA TEŽKA VODA) za vse
matere in očete ter njihove otroke
18h (DOLŽ)
19h (STOPIČE)

19h (OREHEK)

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (GORNJA TEŽKA VODA) v
zahvalo

