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SVETO PISMO
čilo, tako da je za mesto Kristusovega
Kako lahko verniki trdimo, da je Sveto pismo resrojstva omenil ta majhen in oddaljen kraj.
nično v primerjavi s katero koli drugo knjigo, ki se
Preroška pisma so natančna in točna v
prav tako uporablja kot temelj za določeno verstvo?
vseh podrobnostih, ker je Bog sam navPo čem Sveto pismo izstopa od drugih pisnih del,
dihnil njihove pisce.
ki prav tako trdijo, da so Božja?
Kako naj torej dokažemo, da je Sveto pismo resnično? Ker Bog ni omejen na prostor in čas, so
bile Božje besede zapisane še preden
Upoštevamo lahko njegovo zgodovinsko pristnost.
(nadaljevanje na naslednji strani)
Sveto pismo je bilo zgodovinsko in arheološko
utemeljeno kot natančnejše od katere koli druge
knjige. Trdnost Svetega pisma so pokazale raziskave
in analize zgodovinarjev, jezikoslovcev, sociologov,
»Glej, ta je
arheologov in še veliko več.
postavljen
Sveto pismo se od vseh ostalih knjig loči po njegovi prerošv padec in vstajenje
ki natančnosti. Velik del njegovih prerokb je bil že izpolnjen
mnogih v Izraelu in v
z izjemno natančnostjo brez napak. Klasičen primer je napoved Jezusovega rojstva v Betlehemu. Prerok Mihej
znamenje, kateremu
je pripovedoval o rojstvu našega Odrešenika več
se bo nasprotovalo – pa
kot 700 let preden se je le to zgodilo – Mih 5,1-5.
tudi tvojo lastno dušo
Matej je zabeležil izpolnitev te prerokbe v Mt 2, 1-6.
bo presunil meč – da
V čemer izstopa ta prerokba, je omemba majhnega
se razodenejo misli iz
kraja Betlehema. Če bi prerok Mihej omenil kakšno
mnogih src.«
drugo veliko mesto v Izraelu, bi lahko dejali, da je zgolj
Prim. Lk 2,34-35
dobro uganil. Pa vendar je Mihej zabeležil Božje sporo-

(nadaljevanje s prejšnje strani)

so se izpolnile. Zato je v 2Pet 1,20-21 zapisano:
„Predvsem pa védite tole: nobena prerokba v
Pismu ni stvar zasebne razlage. Nikoli namreč
nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili
v imenu Boga.“
Ko torej beremo Sveto pismo, beremo v resnici
Božjo besedo, ki je že po preroku Izaiju napovedala Jezusa, ne le kot Boga z nami, pač pa
tudi kot tistega, ki bo nase preložil naše grehe
in bremena. On je tisti, ki nas vedno vidi, nas
pozna in ve, kako nam je. On ponuja tolažbo, ki
ni zakoreninjena le v volji razuma, ampak tudi v
sočutnem razumevanju.
(Povzeto po YOU VERSION.)

Zakaj na seminar KATOLIŠKE
KARIZMATIČNE PRENOVE V DUHU?
Da spoznamo živega Jezusa, Jezusa, ki živi in
je središče našega življenja.
Osebni odnos z Jezusom
nas nagovarja k rednemu
in poglobljenemu odnosu
z Božjim Sinom, Očetom
in Svetim Duhom. Ta odnos imenujemo molitev,
ki je praviloma slavljenje,
zahvaljevanje, lahko pa
tudi adoracija.
Vsako srečanje seminarja
je sestavljeno iz uvodnega
pozdrava s krajšim slavljenjem, osrednjega nagovora s pričevanjem, dela
v skupinah in zaključnega slavljenja, na koncu
sledi blagoslov. Slavljenje v občestvu je praviloma tudi spodbuda, da postane slavljenje vsakodnevna molitvena praksa.
Na seminarju imajo posebno pozornost pričevanja, ki so temeljnega pomena v procesu
evangelizacije. Udeleženci seminarja tudi po
seminarju nadaljujejo z vsemi elementi prakticiranja osebne vere in širijo duhovni prostor s
poglabljanjem v Sveto pismo in se udeležujejo

srečanj slavilnega občestva.
Največja spodbuda k novemu in drugačnemu
duhovnemu življenju pa so predvsem izkušnje
karizem, ko posameznik morda prvič v življenju
doživi Božji dotik v obliki osvoboditve od katere
od zasvojenosti, ozdravitve, prenehanja psihičnih težav in bistvenih sprememb v osebnih
odnosih. Praviloma nekateri tak dotik doživijo
že med seminarjem. Navadno Gospod vedno
že med seminarjem pokaže, da je živo prisoten
med nami in da odgovarja na dejanja vere z vidnimi znamenji, ozdravljenji in tudi s čudeži.
Vsega tega smo vsi še kako potrebni, zato
se nam pridružite že na prvem srečanju,
29. januarja 2020, v Stopičah po večerni sveti
maši.

Romanje k sveti Foški
V petek, 3. januarja 2020, smo s slavilno skupino Stopiče poromali k Sveti Foški, v hrvaško
Istro. Pridružilo se nam je tudi nekaj članov zakonske skupine ter ostalih faranov in romarjev.
Romanje sicer poteka vsako leto sredi meseca
februarja, na obletnico njene smrti, znano pa
je, da so jo obiskovali že romarji v starih časih.
Sveta Foška je priprošnjica za mladino in njihovo vero ter priprošnjica v primerih odvisnosti,
depresije, bolezni sklepov, artritisa …
Preživeli smo čudovit dan in ji priporočali našo
mladino.
Sveta Foška je bila rojena leta 235 v Raveni, ko
je bilo v času rimskega imperija krščanstvo še
prepovedano. Pri petnajstih letih starosti je
sprejela krščansko vero, zaradi česar jo je lastni
oče predal oblastem. Te so jo mučile in nazadnje usmrtile z obglavljenjem.

Pojasnilo glede raztrosa
pepela pokojnih na
pokopališčih
Slovenski škofje so na 115. redni
seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 25. in 26.
novembra 2019 v Ljubljani, podali naslednje pojasnilo o obredu,
v primeru raztrosa pepela pokojnika na pokopališču: Slovenska
škofovska konferenca (SŠK) je na
svoji 94. redni seji, ki je potekala
9. maja 2016 v Celju, sprejela
Pastoralne smernice za krščanski
pogreb in žarni pokop, ki duhovnikom, pastoralnim delavcem ter
vernemu občestvu ob veljavnih
določilih (KKC, ZCP, obrednik
Krščanski pogreb, navodila Svetega sedeža) posredujejo navodila za spremljanje umirajočih,
pogrebe in oznanjevalno delo.
Kongregacija za nauk vere je 15.
avgusta 2016 objavila navodilo
Ad resurgendum cum Christo o
pokopu pokojnih in shranjevanju
pepela v primeru kremacije, ki
med drugim določa, da »raztros
pepela v zrak, zemljo ali vodo«
ni dovoljen z namenom, da se
tako izognemo zmotni obliki panteističnega, naturalističnega ali
nihilističnega pojmovanja življenja, telesa in smrti. Prav tako
je omenjena kongregacija na
prošnjo SŠK, 20. avgusta 2019,

posredovala dodatno pojasnilo, v
katerem je izrecno zapisala, da ni
dovoljen pogreb z raztrosom niti
na pokopališčih, ki imajo posebno mesto za raztros. V skladu z
zahtevami Kongregacije za nauk
vere in ob upoštevanju razmer v
Sloveniji so škofje na 114. redni
seji SŠK, ki je potekala 7. oktobra
2019 v Novem mestu, potrdili posodobljene Pastoralne smernice
za krščanski pogreb in žarni pokop. Upoštevajoč navedene določbe škofje določajo, da voditelj
pogreba v mrliški vežici, cerkvi oz.
na drugem primernem mestu ob
žari pokojnika pred samim raztrosom opravi ustrezen del pogrebnega obreda (lahko tudi pogrebno sv.
mašo) in ga tam zaključi. Voditelj
pogreba ne sme prisostvovati pri
prenosu pepela pokojnika na mesto
raztrosa (sprevodu) in pri dejanju
raztrosa. Ob tem škofje vabijo duhovnike, katehiste in katehistinje
ter ostale pastoralne delavce, naj
vernike poučijo o pomenu, ki ga ima
pokop telesa umrlih v krščanstvu
ter spregovorijo o spoštovanju do
teles umrlih ter molitvi za pokojne.
Posebej naj jih povabijo tudi k molitvi
za pokojne pred kremacijo in k daritvi
svete maše ob 8. in 30. dnevu ter
obletnicah.
msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik SŠK

SVETOPISEMSKI MARATON
Prijazno vabljeni na letošnji svetopisemski maraton, ki bo 24.
januarja 2020, po večerni maši v
župnišču. Zagotovljena je urica
duhovnega bogatenja in rasti😊.

Napovednik
12. 1. JEZUSOV KRST – Med mašo, ob 10h,
bo prepeval mešani pevski zbor Kantate Domino, po sveti maši pa bo še polurni koncert.
17. 1. Goduje sv. Anton, puščavnik. Ob 9h bo
sveta maša v Šentjoštu, po maši pa licitacija
mesnin. Lepo vabljeni.
18. 1. Škofijska duhovna obnova za vse
člane ŽPS, ob 9h, v kapeli Baragovega zavoda v Šmihelu.
18. 1. Cerkev ob 8h čistijo in krasijo Zajčji
Vrh, Sela in Pangrč Grm.
19. 1. 2. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA
VERSKEGA TISKA in začetek tedna za edinost kristjanov.
23. 1. Ekumensko bogoslužje, ob 18h, v
kapeli na pokopališču v Ločni. Oblikuje ga
Srbska pravoslavna Cerkev- cerkvena občina Novo mesto.
24. 1. Svetopisemski maraton, v župnišču,
po večerni sveti maši v Stopičah (približno
od 18:30 dalje)
25. 1. Cerkev ob 8h čistijo in krasijo CEROVEC, ČRMOŠNJICE in IGLENIK.
26. 1. 3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA
SVETEGA PISMA
29. 1. Začetek seminarja Katoliške karizmatične prenove v Duhu, po večerni maši v
Stopičah. Seminar bo potekal v župnijski
učilnici. Lepo vabljeni.
30. 1. Sestanek ŽPS ob 18:45.
1. 2. Cerkev ob 8h čistita in krasita GORNJA in DOLNJA TEŽKA VODA.
2. 2. JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA
5. 2. Seminar Katoliške karizmatične prenove v Duhu, po večerni maši v Stopičah.
6. 2. Srečanje ključarjev, ob 19h v župnišču.
7. 2. PRVI PETEK in obisk po domovih z
Najsvetejšim.
8. 2. PRVA SOBOTA
8. 2. Cerkev ob 8h čistita in krasita
STOPIČE in PLEMBERK.
9. 2. 5. NEDELJA MED LETOM

ŽUPNIJA STOPIČE
OZNANILA izdaja
Stopiče 28, 8322 Stopiče
župnija Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
Odgovarja:
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.
Ob torkih me ni. 

JEZUSOV
KRST

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

12. januar
PONEDELJEK
13. januar
Hilarij
TOREK
14. januar
Oton
SREDA
15. januar
Absalom
ČETRTEK
16. januar
Honorat
PETEK
17. januar
Anton

18h (HRUŠICA)

SOBOTA
18. januar
Marjeta Ogrska
2. NEDELJA
MED LETOM
– VERSKEGA
TISKA
19. januar

18h (OREHEK)

PONEDELJEK
20. januar
Fabijan
TOREK
21. januar
Neža
SREDA
22. januar
Vincencij
ČETRTEK
23. januar
Henrik Suzo
PETEK
24. januar
Frančišek
Saleški
SOBOTA
25. januar
Spreobrnitev
apostola Pavla
3. NEDELJA
MED LETOMSVETEGA
PISMA
26. januar

18h (HRUŠICA)

8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE) v zahvalo in za
zdravje v družini
18h (STOPIČE)
9h (ŠENTJOŠT)

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

18h (HRUŠICA)
18h (STOPIČE)
18h (DOLŽ)
18h (STOPIČE) za ozdravitev
družinskega debla
17h (CEROVEC)
18h (HRUŠICA)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)

PONEDELJEK
27. januar
Angela Merici
TOREK
28. januar
Tomaž Akvinski
SREDA
29. januar
Konstancij
ČETRTEK
30. januar
Martina
PETEK
31. januar
Janez Bosko
SOBOTA
1. februar
Brigita Irska
JEZUSOVO
DAROVANJE SVEČNICA
2. februar

PONEDELJEK
3. februar
Blaž
TOREK
4. februar
Oskar
SREDA
5. februar
Agata
ČETRTEK
6. februar
Pavel Miki idr.
jap. muč.
PRVI PETEK
7. februar
Nivard
PRVA SOBOTA
8. februar
Jožefina Bakhita
5. NEDELJA
MED LETOM

9. februar

17h (STOPIČE)
18h (CEROVEC)
8h (STOPIČE) v zahvalo za vse
milosti
18h (STOPIČE)
18h (STOPIČE)

18h (DOLŽ) po namenu
18h (STOPIČE)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
10h (DOLŽ)
18h (STOPIČE)
8h (STOPIČE) za milost spoznanja
Božje ljubezni
in za spreobrnjenje
18h (OREHEK)
18h (STOPIČE)

17h (DOLŽ)
18h (STOPIČE)
18h (STOPIČE)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)

