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Bratje in sestre, živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus 
vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blagodišečo 
daritev in žrtev Bogu. Iz strahospoštovanja do Kristusa 
se podrejajte drug drugemu.  Žene naj bodo podrejene 
svojim možem kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, 
kakor je Kristus glava Cerkvi, svojemu telesu, ki ji je odre-

šenik. In kakor je Cerkev podrejena Kristusu, 
tako naj bodo v vsem žene možem. Možje, 
ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cer-
kev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, 
ko jo je očistil v kopeli vode z besedo, tako 
da bi sam postavil predse  veličastno Cerkev, 
brez madeža, gube ali česa podobnega, da 
bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi mož-
je dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna 
telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj 
vendar ni nihče nikoli sovražil svojega tele-
sa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus 
Cerkev: smo  namreč udje njegovega telesa. 
Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater 

in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Ta skrivnost 
je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve. 
Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo kakor 
sebe, žena pa naj spoštuje moža. 

„Na svoje oči 
sem videl  
Zveličarja,

ki si ga poslal 
vsem ljudstvom:
luč v razsvetlje-
nje vseh narodov

in v slavo  
Izraela, tvojega 

ljudstva.“

Lk 2,30-32

(nadaljevanje na naslednji strani)



Kaj pomeni zakonska zveza med možem in 
ženo, apostol Pavel pove v odlomku iz pis-
ma, ki ga je namenil prebivalcem Efeza, ki 
leži v današnji zahodni Turčiji. 
Ključnega pomena je, da razumemo, da 
smo kristjani v Kristusovem telesu, ali 
če rečem, da smo kar njegovo telo, ki je 
Cerkev in ta Cerkev je Kristusova nevesta. 
Glava temu telesu ali nevesti pa je Jezus 
Kristus sam in je istočasno tudi ženin ne-
veste Cerkve. 
Vi možje ste podoba Kristusa, žene pa ste 
podoba Cerkve. Oboji skupaj pa ste podo-
ba celotnega učlovečenega Božjega Sina, 
Jezusa Kristusa. Kdaj je Bog prejel nas ljudi 
za svoje telo? Tedaj, ko je sam postal člo-
vek, in od takrat Jezus ne obstaja več brez 
svojega telesa ali če poenostavljeno rečem: 
brez človeštva, brez ljudi! Kako neskončno 
veliko mu pomenimo ljudje. Torej je poroka 
nekaj podobnega kot božični dogodek, 
kjer Bog postane človek – se poroči s člo-
veštvom in postane eno z ljudmi. Poroka je 
kot krst, kjer mi vstopimo v Kristusovo telo, 
mož in žena pa postaneta eno telo, kot pra-
vi Pavel. Poroka je kot evharistija, kjer Je-
zus podari svoje telo in ga daje za nas, mož 
in žena pa si podarita drug drugega. Po-
roka je tudi kot mašniško posvečenje, kjer 
zakonca drug drugega sprejemata v dar in 
ne kot posest. Kot dar, ki ga (drug drugega) 
v zahvalo prinašata pred Boga. 

Ko se zaročenca poročita, si obljubita Lju-
bezen in Zvestobo. Tu ne gre za vprašanje, 
KAJ si obljubita, ampak KOGA? Pri poroki 
drug drugemu obljubita Boga med seboj. 
Boga, ki je zvest, ne glede na kar koli, in 
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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

je Ljubezen. Brez tega dvojega, brez Boga 
(brez Ljubezni in Zvestobe) med njima, za-
kon ne bo obstal ali pa bo bolj trpeč. Zato 
je jasno, da zakon ne more naprej, ne da bi 
se tudi skupaj pogovarjala z Bogom, brez 
vsaj kakšne kratke skupne molitve oziroma 
brez vsega tistega, kar je lahko molitev. 
Tudi besede: OPROSTI, PROSIM, HVALA 
spadajo zraven.

Za uspeh v zakonu apostol Pavel poudari 
enostavno navodilo, ki je v resnici precej 
logično in se glasi: Možje ljubite svoje 
žene kakor sebe, žene pa naj svoje može 
spoštujejo. Če se en del tega priporočila v 
zakonu zruši, tudi drugi del ne more obsta-
ti dolgo. 

Zakonska skupnost med možem in ženo je 
torej podoba zveze med Jezusom - glavo 
in nami - njegovim telesom. Ne bo odveč, 
če tu poudarim, da telo brez glave izgubi 
smer in brez nje ne more živeti. Da boste 
možje z vso modrostjo vodili vaše žene 
in družine, tako po svetu kot tudi k Bogu, 
si jo izprosite od Boga. In ne bo odveč, 
če poudarim, da tudi glava brez telesa ne 
more obstajati sama zase, kot da telesa ne 
potrebuje. Telo namreč skrbi za glavo. Toda 
kar želi samo prejeti, mora najprej skozi 
glavo. Bodisi hrana za telo bodisi hrana za 
dušo. 
Kristus - glava pa je tudi tisti, ki nevesto 
- telo pelje k sebi domov. Nas - Njegovo 
telo in nevesto bo pripeljal k Očetu in nas 
bo njemu na svojem domu tudi predstavil. 
Za to ga je Oče tudi poslal k nevesti - k lju-
dem. Ko se torej Bog poroči s človekom, se 

zgodi odrešenje. In ne bo odveč, 
če rečem, da lahko odrešenje 
pride k hiši tudi s poroko, če 
le-ta ne ostane samo na papirju, 
ampak če pride v resnici tudi Bog, 
ki ga zakonca sprejemata. Odreše-
nje prihaja zanju in za vse njune. Od-
rešenje, ki je lahko vidno že tu in zdaj. 
Bodite pa prepričani, da močno razumem 
tudi tiste, ki ne sklenejo zakona, ker imajo 
slabe izkušnje iz drugih zakonov ali pa iz 
njega izhajajo in si ne želijo, da bi se to 
ponovilo v njihovem zakonu. Za zmago nad 
tem strahom je potrebna res močna vera in 
izročanje sebe in partnerja Bogu v dar vsak 
dan, predvsem pa v nedeljo pri maši. Pot-
rebno je res močno zaupanje. Drugače ne 
gre, ker strah obdrži svojo moč in odvrača 
pogled od želenega cilja, ki je hkrati tudi 
Božji. 
Pomislite. Resnično verni ljudje so napre-
dni ljudje, ki se ne ustavijo v svojem ugod-
ju in varnosti, ampak gredo po  življenjski 
poti naprej. Ali kot pravi apostol Pavel: 
„Bratje, jaz ne mislim, da sem že dosegel; 
eno pa: Pozabljam, kar je za menoj, in se 
stegujem za tem, kar je pred menoj, in 

(nadaljevanje na naslednji strani)



tako hitim proti cilju za nagrado božjega kli-
ca od zgoraj v Kristusu Jezusu“ (Flp 3,13-14). 
V potrditev tega je tudi starozavezni očak 
Abraham, ki je oče vere. On je sledil Bož-

jemu klicu iz Mezopotamije v deželo, ki je 
ni poznal in ni imel v njej nikakršnega za-
gotovila. Podobno tudi Mojzes in apostoli, 
katerim je Jezus dejal: „Hodi za menoj“. 
Gre torej za zaupanje Bogu, ki te drži in 
vodi skozi temo k  svetlobi. In ti preprosto 
zaupaš njegovi obljubi, da bo, tako kot On 
dela, najbolje. 
Resnično. Papir bi bil premalo, da bi lahko 
na njem zaobjel to veliko skrivnost. In papir 
je premalo, če se hoče ta skrivnost uresni-
čiti. Tudi za Jezusa je zapisano, da se je iz 
vsega, kar je v življenju pretrpel, naučil pos-
lušnosti (prim. Heb 5,8), .... ne le iz papirja. 

3. NEDELJA 
MED LETOM
BOŽJE BESEDE
24. januar

10h (STOPIČE) 

MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

PONEDELJEK
25. januar
Spreobrnitev 
apostola Pavla

18h (STOPIČE) 

TOREK
26. januar
Timotej in Tit

8h (STOPIČE) za vse pokojne

SREDA
27. januar
Angela Merici

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
28. januar
Tomaž Akvinski

18h (STOPIČE) po namenu

PRVI PETEK
29. januar
Konstancij

18h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
30. januar
Martina

18h (STOPIČE) 

4. NEDELJA 
MED LETOM

31. januar

10h (STOPIČE) 

MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

PRENOS SV. MAŠ 
Tadej
Stopiče

PONEDELJEK
1. februar
Brigita Irska

18h (STOPIČE)  

TOREK
2. februar
Jezusovo 
darovanje
Svečnica

18h (STOPIČE) 

MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

SREDA
3. februar
Blaž

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
4. februar
Oskar

18h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
5. februar
Agata

18h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
6. februar
Pavel Miki in drugi  
japonski mučenci

18h (STOPIČE) 

5. NEDELJA 
MED LETOM
7. februar

10h (STOPIČE) 

NAROČITE SE


