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»V nebesih 

sem doma,

 tam Jezus krono da, 

tam je moj pravi dom, 

tam večno  

srečen bom.«

Jutranje meglice in pisane barve gozdov nas opo-
zarjajo na jesen, ki se je vedno znova veselimo, 

najpogosteje zaradi darežljivosti plodov in sadov 
našega dela. Nekateri od nas pa ob tem pomislimo 
tudi na drugo jesen, jesen življenja.
Tako kot se narava počasi pripravlja na zimski po-
čitek, tako bi bilo prav, da pogledamo vase in se 
pripravljamo na svojo jesen. Se zamislimo, kaj so 
življenjski plodovi in sadovi našega dela? Ob takem 
razmišljanju misli vedno uidejo v preteklost in na 
prehojeno pot. Ne morem mimo dejstva, da sem 
kristjanka, izvoljena in izbrana in vsak dan znova 
potrjujem svojo vero, za katero vem, da je dar od 
Boga samega. Če le imam priložnost, povem, da se 
je moja pot trdne vere pričela po smrti mame, ki se 
je ob težki izkušnji v bolezni veselila vsakega dne 
posebej, do konca zemeljske poti. Pogosto se spom-
nim njenih besed o minljivosti življenja: »Smo kot 
kaplja rose na listu, malo vetrc zapiha, list zaniha in 
že nas ni.« S tem je nas in verjetno tudi sebe opom-
nila na minljivost življenja. Zadnje mesece smo, ot-
roci z družinami, z njo preživljali čas, ki ji je bil dan. 
Pogosto je sama povedala vsem, ki so jo obiskovali, 
tudi duhovniku, da se v življenju nikoli ni počutila 
tako ljubljeno in tolikokrat poljubljeno kot v bolezni. 

Vem, da je to resnica. Sama je, od dne, 
ko je pričela obolevati in še ni imela 
diagnoze, pričela delati svoj življenjski 
obračun. Ko je bila bolezen potrjena, 
se ni vdala, ampak jo je sprejela kot 
spremljevalko, ob kateri je rasla v svoji 
veri. Prav tako je sprejela smrt kot do-
brodošlo srečanje s Stvarnikom. Dejala 

NA POTI V SVETOST

(nadaljevanje na naslednji strani)
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Napovednik

dve kreposti sta neločljivi. V ljubezni postavljati 
zvestobo pod vprašaj je popolni nesmisel. 

In vendar ni samo postavljena pod vprašaj, v 
praksi je tudi večkrat poteptana. Kaj največkrat 
odnese zakonce, da »pozabijo« na obljubo 
zvestobe? Katere skušnjave bi bilo dobro oza-
vestiti, da lahko ohranimo zakon? 
Veliko reči ogroža zakon - od stikov z drugimi 
ljudmi pa takšno ali drugačno udejstvovanje, 
borba za kariero, pretirani šport, splet in njego-
vi »sorodniki« ... Najbolj in predvsem pa ogroža 
zakon in zakoncema jemlje moči pri obrambi 
pred skušnjavami  prav pomanjkanje časa za 
njun svet. Ta bi moral biti tako čvrst, da med 
njunim jaz-ti ne bi bilo prostora za nobeno dru-
go stvar. 

Tak svet čas so nedvomno duhovne vaje. Kak-
šen pomen imajo lahko za zakonce? Do kakšnih 
spoznanj ste prišli v vseh teh letih, odkar jih 
vodite? Petdesetletna izkušnja duhovnih vaj je 
izjemna. Eden papežev je dejal, da je knjižica 
Ignacijevih Duhovnih vaj spodbudila toliko 
spreobrnjenj, kot ima črk. Če pomislimo, da 
smo vsi poklicani k svetosti, vsak na svoji poti, 
bo to držalo. Moja petdesetletna izkušnja z du-
hovnimi vajami za zakonce to gotovo potrjuje. 
Enkrat na leto si vzeti tri, štiri dni časa samo 
zase in svoj zakon - to Božji Duh nagrajuje. Ne-
kaj podobnega je z udeležbo parov v zakonskih 
skupinah. 

Borita se za »svoj« čas
Poročna zaobljuba temelji na štirih temeljnih 
stvareh: sprejemanju, zvestobi, ljubezni in 
spoštovanju. Zakaj je po vašem mnenju tako 
pomembno, da par ohranja zvestobo, in kaj to v 
praksi zares pomeni? 
Zvestoba je moč, ki premaguje čas in spremem-
be v tem času. Zvestoba je odločitev za nekoga. 
In ta odločitev v ljubezni je dokončna, se pravi 
brezpogojna, sicer ne bi bila ljubezen. Če bi bila 
le pogodbena, se pravi do nadaljnjega, bi bila 
trgovina. Z osebami pa ne trgujemo. Zvestoba 
utrjuje ljubezen, ljubezen vzdržuje zvestobo. Ti 

je, da je hudo lahko mladim materam, ki svoje 
otroke zapuščajo nepreskrbljene, ona pa je nas 
videla odrasti, se zaposliti in si ustvariti druži-
ne. Postali smo njena dediščina, njen izkupiček. 
V tistih dveh mesecih sem videla, kako strma 
in ozka je pot v svetost, kako močna je lahko 
povezanost z Odrešenikom, ki v hostiji in molitvi 
daje moč. Sleherni dan, vedno znova. 
Le zakaj take misli, se vpraša marsikdo. Pred-
vsem zato, da se spomnimo, da nam je življenje 
dano od Boga. On je gospodar našega življenja 
tu na zemlji in v večnosti.  Da se spomnimo, da 
se naše pravo življenje začne s spreobrnjenjem, 
ko svoje zemeljsko življenje predamo Jezusu. 
Zavedajmo se, da je s to zavezo sleherni trenu-
tek predan Jezusu. Od nas je odvisno, kako ga 
živimo. Lahko je v božjo slavo, če se vsak dan 
znova odločimo za strmo in ozko pot za Kris-
tusom. Odločimo se za ljubezen. Lahko pa nas 
zavedejo in zapeljejo v greh zemeljske strasti, 
različne oblike zasvojenosti in predanost jezi, 
ljubosumju in ostalim sadovom mesa. 
Če smo poslušni Sv. Duhu, ki nas sproti opominja 
na greh, se zavedajmo, da imamo še vedno mož-
nost kesanja in odpuščanja. Na tej poti se spomnite 
svojih najbližjih, bolnih, nemočnih in ostarelih, 
ki hrepenijo po naši bližini. Ne bojmo se jim po-
dati roke, saj tako izgrajujemo pot v svetost.  I.F.

(nadaljevanje s prejšnje strani)
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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

20. 10. 29. NEDELJA MED LETOM – 
misijonska
21. 10. Srečanje ZAKONSKE SKUPI-
NE, ob 20h
24. 10. Srečanje članov ŽPS, ob 19:45
25. 10. Obisk bolnih in ostarelih po 
domovih namesto prvega petka v 
novembru
26. 10. Cerkev čistita in krasita 
VERDUN in ŠENTJOŠT.
27. 10. 30. NEDELJA MED LETOM – 
ŽEGNANJSKA
29. 10. Začetek Odmika za oratorij-
ske animatorje v Šmarjeti, ob 20:30
  1. 11. VSI SVETI
  2. 11. Spomin vseh vernih rajnih 
  2. 11. Cerkev čistita in krasita 
HRUŠICA in HRIB.
  3. 11. 31. NEDELJA MED LETOM 
– ZAHVALNA in PRAZNOVANJE 
ZAKONSKIH JUBILEJEV
  9. 11. Cerkev čistita in krasita 
OREHEK in BREZOVICA.
  9. 11. DEKANIJSKO SREČANJE članov 
ŽPS v Baragovem zavodu, ob 9h
10. 11. 32. NEDELJA MED LETOM 
– MARTINOVA – ŽEGNANJE na 
DOLŽU, ob 10h
16. 11. Cerkev čistita in krasita 
DOLŽ in VRHE.
17. 11. 33. NEDELJA MED LETOM

Po številnih izpovedih, ki ste 
jih verjetno bili deležni kot du-
hovni spremljevalec zakonskih 
skupin, kot vodja duhovnih 
vaj za zakonce in spovednik, 
me zanima, kaj najbolj otežuje 
vztrajanje v zvestobi in kaj je 
najboljši zaveznik zvestobe? 
Največja težava za vzdrževanje 
zvestobe je izjemno pomanj-
kanje časa samo za moža in 
ženo. Če glasbenik nima dovolj 
časa za svoje muziciranje, 
gotovo ne bo dober, kaj šele 
vrhunski glasbenik. Temeljna 
dolžnost para je, da se vztraj-
no bori za »svoj» čas. V današ-
nji hitrici življenja in ob skrbi 
za otroke to nikakor ni lahko. 
Vendar ali-ali. Darwin je dejal, 
da zmaga močnejši … Nihče 
in nič ne more nadomestiti 
tistega njunega duševno du-
hovnega usklajevanja, ki jamči 
zvesto ljubezen. Pomislimo, 

da je ta ali oni v službi osem in 
deset ur v pogovornem stiku 
s sodelavcem ali sodelavko, 
doma pa morda niti eno uro 
ne! Lahko slutimo težave ... 

Kako nam naša vera lahko po-
maga ostajati zvesti v zakonu? 
Poročena kristjana imata 
vendar v svojem zakonu »dru-
žinskega zdravnika«, Kristusa, 
ki sta ga povabila medse ob 
podelitvi zakramenta zakona. 
Vprašanje je seveda, koliko se 
zavedata te izjemne možnosti, 
ki jo imamo samo kristjani. 
Največji vzor vsake zvestobe je 
Bog. »Če se mi izneverimo, on 
ostane zvest,« pravi sv. Pavel 
(2 Tim 3,13). A tudi Bog priča-
kuje od nas zvestobo: »Bodi 
zvest do svoje smrti,« beremo 
v Razodetju (2,10). 

(Del intervjuja med Uršo Černivec 
in patrom Vitalom Vidrom je povzet 

iz revije Božje okolje.)

Mašni nameni, ki jih oddate ob pogrebu
Spoštovani župljani, najprej se vam lepo zahvalim, ker 
imam po zaslugi vaše doslednosti vedno dovolj mašnih 
namenov. Ker je koledar običajno precej zaseden z redni-
mi obletnimi mašami, je nemogoče poleg njih opraviti še 
dodatne maše, ki jih oddate ob pogrebih. Zato dve, včasih 
tudi tri, oznanim v tiskanih oznanilih in jih 
opravim. Ostale mašne namene redno oddam 
gospodu Viktorju Kastelcu, izjemoma pa še dve-
ma drugima duhovnikoma, ki živita na župnijah, 
kjer ni veliko župljanov ali pa je zavest naročiti 
sveto mašo že precej upadla. Ker te maše niso 
zapisane v naših tiskanih oznanilih, bom od 
zdaj naprej pri ustnih oznanilih ali osebno spo-
ročil termin, v katerem bo duhovnik maševal po 
mašnih namenih, ki ste jih dali ob pogrebu za 
rajnega ali rajno.
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31. NEDELJA 
MED LETOM - 
ZAHVALNA
3. november

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

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV
PONEDELJEK
4. november
Karel (Drago)

16h (ŠENTJOŠT) 

TOREK
5. november
Zaharija in Elizabeta

16h (HRUŠICA) po namenu 
18h (DOLŽ) 

SREDA
6. november
Lenart

16h (CEROVEC) 
18h (OREHEK) 

ČETRTEK
7. november
Englbert

18h (CEROVEC) 

PETEK
8. november
Bogomir

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
9. november
Posvetitev 
lateranske bazilike

18h (STOPIČE) 

32. NEDELJA
MED LETOM -
MARTINOVA
10. november

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                         pokojne župljane
10h (DOLŽ) živi in rajni druž. 
                      Klobučar (Pangrč Grm), 
                      

PONEDELJEK
11. november
Martin

 (maša v Strunjanu)

TOREK
12. november
Jozafat 
Kunčević

 (maša v Strunjanu)

SREDA
13. november
Stanislav Kostka

18h (CEROVEC) 

ČETRTEK
14. november
Lovrenc Irski

18h (DOLŽ) 

PETEK
15. november
Albert Veliki

18h (DOLŽ) 

SOBOTA
16. november
Marjeta 
Škotska

18h (STOPIČE) 

33. NEDELJA
MED LETOM
17. november

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

29. NEDELJA
MED LETOM - 
MISIJONSKA
20. oktober

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

PONEDELJEK
21. oktober
Uršula

18h (STOPIČE) 
19h (DOLŽ) 

TOREK
22. oktober
Janez Pavel II.

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
23. oktober
Janez Kapistran

19h (DOLŽ) 

ČETRTEK
24. oktober
Anton Marija 
Claret

19h (OREHEK) 

PETEK
25. oktober
Krizant in Darinka

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
26. oktober
Lucijan in Marcijan

19h (STOPIČE) vsi pokojni iz 
                           družine Murn (Dolž)

30. NEDELJA 
MED LETOM
Obl. posv. NM 
stolnice
27. oktober

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

PONEDELJEK
28. oktober
Simon in Juda Tadej

18h (STOPIČE) 

TOREK
29. oktober
Mihael Rua

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
30. oktober
Marcel

18h (DOLŽ) 

ČETRTEK
31. oktober
Volfgang

18h (DOLŽ) 

PRVI PETEK
1. november
VSI SVETI

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                         pokojne župljane
10h (STOPIČE) 
14h (STOPIČE) Litanije v cerkvi in 
                            molitve pri križu
16h (DOLŽ) 
18h MOLITVE ROŽ. VENCA V 
        POKOPALIŠKIH CERKVAH

PRVA SOBOTA
2. november
Spomin vernih 
rajnih

7h (STOPIČE) po namenu
16h (OREHEK) 


