
Oznanila
župnije Stopiče

obvestila • novice • informacije • duhovno branještevilka 14 26. oktober 2014

Gospod Bog nas bo 
sodil po tem, ali smo 
se trudili za kraljevsko 
vrednoto: človekoljubje.  
Ali smo spoštovali 
ljudi, njihovo delo in 
bolečino? Ali smo znali 
potrpeti z njihovimi in 
s svojimi napakami? 
Ali smo se trudili delati 
dobro, čeprav nam to 
marsikdaj ni uspelo? 
Ali smo se veselili 
resnice, ne pa krivice? 
Ali smo tudi sami sebe, 
kot Božjo podobo, 
ponižno ljubili?

Smrt je protinaravna

Velikokrat slišimo besede: »Smrt je nekaj naravnega.« To naj bi pomenilo, češ, kaj 
se tako žalostite, s človekom se je zgodilo nekaj čisto normalnega. Ob dejstvu, 

kako dramatično ljudje doživljamo umiranje, se zdi ta razlaga preveč banalna. 
Sveto pismo o smrti ne govori kot o naravnem dejstvu. Smrt nima izvora v 
stvarjenju in v začetku ni bila položena v naravo. To pomeni, da je Bog ni hotel. 
Smrt je posledica nekega skrivnostnega dogodka v pradavnini (Adam in Eva, 
kača, drevo življenja), po katerem je vstopila v stvarstvo in jo doživljamo kot 
nekaj bolečega. Knjiga modrosti pravi, da je smrt prišla v človeštvo »po hudičevi 
nevoščljivosti«. 
Ljudje smo se smrti vedno bali, jo zavračali, ob njej žalovali in jokali. Tako bo ostalo 
do konca tega vidnega sveta, kajti ustvarjeni smo bili za življenje, ne za smrt. 
Nam, ki verujemo v Kristusa, je v veliko tolažbo njegov odnos do smrti. Jezus 
smrti ni podcenjeval. Čeprav se je smrti bal, kakor mi, je s križem vstopil v njeno 
kraljestvo in razdejal njeno moč. Apostol Pavel pravi: »S svojo smrtjo je uničil našo 
smrt in nam obnovil življenje.« Pri pogrebnem obredu vedno znova ponavljamo 
Jezusove besede: »Jaz sem vstajenje in življenje.«
Šele v luči te globoke vere lahko smrt postane prijaznejša, celo tako, da ji s svetim 
Frančiškom rečemo »sestra«. V znameniti Sončni pesmi poje takole: »Hvaljen, moj 
Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide.«
V mesecu novembru, ko nas že sama narava spominja na umiranje, vam želim, da 
bi z molitvijo okrepili vero v posmrtno življenje. Tako bo smrt, ki se je vsi bojimo, 
postajala vedno bolj »luč in vrata in srečna cesta, ki pelje nas iz bolečine mesta« 
(Prešeren). T.K.
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Razpored svetih maš in molitev po 
pokopališčih:
1. 11. - STOPIČE: maši ob 7h in 10h, ob 14h molitve 
v cerkvi in na pokopališču ter ob 18h molitev rožnih 
vencev v cerkvi
DOLŽ: maša ob 16h in molitve na pokopališču
2. 11. - STOPIČE: maša ob 7h in molitve na 
pokopališču po maši, druga maša ob 10h
MALI OREHEK: maša ob 15h in molitve na obeh 
pokopališčih
3. 11. - CEROVEC: maša ob 16h in molitve na 
pokopališču
4. 11. - ŠENTJOŠT: maša ob 16h in molitve na 
pokopališču
5. 11. - HRUŠICA: maša ob 16h in molitve na 
pokopališču

Svetopisemski maraton v Stopičah
Tradicija glasnega branja Svetega pisma je že 
dolga, v petek, 17. oktobra, pa smo po večerni maši 
tudi pri nas izvedli tako imenovani svetopisemski 
maraton. Ob pol osmih smo  v cerkvi pričeli z 
branjem svetopisemskih odlomkov, in sicer iz 
Janezovega evangelija. V dveh urah smo tako 
prisluhnili delčku Jezusovega življenja in delovanja. 
Zvrstilo se je kar nekaj bralk in bralcev, ki jim je 
prisluhnilo lepo število poslušalcev. Vsi pa smo 
mnenja, da se maraton splača ponoviti, kajti Sveto 
pismo ostaja večni vir Božje modrosti in ljubezni. 
Je živa beseda, ki nagovarja na veke, a ji, na  žalost, 
premalokrat damo priložnost.

Zakonska skupina v naši župniji
v sredo, 15. oktobra, sta v Stopičah  o odnosih v 
zakonu in družini ter pomenu in moči zakonskih 
skupin spregovorila zakonca Vilma in Dani Siter, 
ustanovitelja in voditelja gibanja Družina in 
življenje. Lahko rečemo, da nas je vse zbrane njuno 
pričevanje nagovorilo in dogovorili smo se, da tudi 
v naši župniji ustanovimo zakonsko skupino. Kot 
sta nam Siterjeva svetovala, se zakonci, ki nam ni 
vseeno, kaj se dogaja z našimi zakoni in družinami, 
enkrat mesečno lahko za dve uri zberemo in 
spregovorimo o temah, ki so nam skupne.
Da je srečanje z zakoncema Siter zares pustilo 
pečat, potrjuje tudi število zakonskih parov, ki 
smo se odločili, da se vključimo v novo nastajajočo 
zakonsko skupino. Naše uvodno srečanje je sicer že 
za nami, a če boste kadarkoli začutili, da bi bili del 
te skupine tudi vi, se nam brez zadržkov pridružite. 
Veseli vas bomo. M.Š.

Ali Bog obstaja?
Danes bi se rad dotaknil temeljnega vprašanja, ki si ga 
postavlja čisto vsak razumen človek: Ali Bog obstaja? 
Klasična katoliška fi lozofi ja Tomaža Akvinskega 
navaja pet poti, po katerih lahko sklepamo na obstoj 
Absolutnega: 1. če se predmeti vesolja gibljejo, mora 
nujno obstajati prvi Gibalec; 2. če obstaja veriga 
vzrokov in posledic, mora obstajati prvi Vzrok; 3. 
če so vsa bitja relativna, mora za njimi obstajati 
absolutno Bitje; 4. če obstajajo vrednote, mora 
obstajati absolutna Vrednota; 5. če je svet urejen, 
mora obstajati Nekdo, ki ga je uredil.
Ob prebiranju Svetega pisma pa sem se nekega dne 
prav otroško razveselil, ker sem za svojo dušo našel 
boljši dokaz. David se v psalmih sprašuje: »On, ki je 
naredil oko, naj bi ne videl, On, ki je naredil uho, naj 
bi ne slišal?« (prim. Ps 94,9).
 Vsak se lahko sicer sam odloči za ali proti veri, 
vendar bo zgornjemu vprašanju težko argumentirano 
ugovarjal. Dejstvo je, da obstaja na svetu množica 
ljudi, ki vidimo, slišimo, se zavedamo in ljubimo. Ali 
je mogoče, da bi nastali po delovanju neke sile, ki ne 
vidi, ne sliši, se ne zaveda in ne ljubi? 
Drugi razlog, zaradi katerega bi se morali ljudje Boga 
izmisliti, četudi ne bi obstajal, je dejstvo krivice. Tu 
ne mislim drobnih užaljenosti pač pa tisto temeljno 
krivičnost, ki je vedno obstajala in ki jo Sveto pismo 
opisuje z besedami:
»Videl sem hudobneža, ki se mu je vse življenje 
godilo, kakor da bi bil pravičen in videl sem 
pravičnega, ki se mu je vse življenje godilo kakor bi 
bil hudoben.« (prim. Prd 7,15). 
Koliko takih zgodb je že bilo in jih še bo na planetu 
Zemlja! Ljudje, človeško in moralno gledano, popolne 
nule, so se igrali z usodo milijonov in uživali, resnični 
velikani duha pa so gnili po ječah in taboriščih.
Ko ne bi bil globoko prepričan v obstoj Boga in 
posmrtne pravičnosti, bi rekel: »Ne hvala, takega 
sveta si jaz ne želim!« Tako pa, ko spoznavam 
preko pripovedi, knjig in fi lmov dobre ljudi, ki so jih 
zaničevali ali celo pobili, mi je v veliko tolažbo beseda: 
»Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene (Resnice, 
Dobrote, Svetosti…) zasramovali, preganjali in vse 
grdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti 
veliko je vaše plačilo v nebesih«( Mt 5,11). Vera v Boga 
brez vere v posmrtnost nima nobenega smisla. T. G.

Sv. Miklavž
Letos nas bo ob 19h v župnijski cerkvi na predvečer 
svojega godu obiskal sveti Miklavž. Obdaroval bo 
otroke do petega razreda. Starši, prijavite svojega 
otroka v župnišču. Prispevek je 3 eure, za tretjega 
otroka in več iz iste družine pa je prijava brezplačna.
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30. NEDELJA 
MED LETOM – 
žegnanjska
26. oktober

7h   (STOPIČE) za župljane
                            
10h (STOPIČE) + Franc Podržaj
                             + Matija Cimrmančič, obl.

PONEDELJEK
27. oktober
Sabina Avilska

17h (HRUŠICA) + Alojz Borjan, 30. dan

18h (STOPIČE) ++ Stane in Andrej Juršič
TOREK
28. oktober
Simon in Juda Tadej

18h (OREHEK) ++ Jure Pirc, obl.

SREDA
29. oktober
Mihael Rua

18h (STOPIČE) + Franc Kulovec

ČETRTEK
30. oktober
Marcel

18h (OREHEK) ++ Šašek Jožef in Jožefa (Zajčji Vrh)

PETEK
31. oktober
Volbenk (Volfgang)

18h (CEROVEC) + Terezija in vsi pokojni Drab

SOBOTA
1. november

VSI SVETI

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Kastelec
                             + Anton Borsan, obl.
16h (DOLŽ) + Edi Eberl

SPOMIN VSEH 
VERNIH RAJNIH

2. november

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ starši Mežnar, sestri Marija
                                   in Francka
                               + Janez Kožar, obl.
15h (OREHEK) ++ Turk Angela in Mihael ter sin Miha
                             + Janez Ovniček, obl.

PONEDELJEK
3. november
Viktorin Ptujski

16h (CEROVEC) + Terezija Badovinac, 30. dan

TOREK
4. november
Karel Boromejski

16h (ŠENTJOŠT) po namenu

SREDA
5. november
Zaharija in Elizabeta

16h (HRUŠICA) + Frančiška Povše, 2. obl.

ČETRTEK
6. november
Lenart

18h (DOLŽ) ++ Janez Hrovatič, obl. in 
                             starši Gorenc 

PETEK
7. november
Engelbert

17h (DOLŽ) ++ France in Jožefa Renuša, 
                            družina Klobučar

18h (STOPIČE) ++ Florjan Brulc, obl. in sin Jože
SOBOTA
8. november

Gotfrid (Bogomir)

12h (STOPIČE) v zahvalo za srečen zakon

18h (CEROVEC) ++ Janez Kastelic, obl. in
                                    Darinka Pavlin

ZAHVALNA 
NEDELJA

9. november

7h (STOPIČE) ++ Jani, obl., starši Rozalija in 
                                Janez Staniša
                                za župljane  
10h (DOLŽ) v zahvalo (Mrzlavka 6)

Zgodba Chiare Corbella 
Petrillo (1984 – 2012)
Sijoča mlada Rimljanka je umrla, 
potem ko se je odpovedala 
zdravljenju, da bi rodila sina 
Francesca, ki sta ga z možem 
Enricom tako željno pričakovala.

Nekaj mesecev po poroki je Chiara 
zanosila in pričakovala Mario. 
Zdravniki so pri deklici diagnosticirali 
hibo. Rodila naj bi se skoraj brez 
možganov. Ne da bi pomišljala, sta jo 
zakonca sprejela, odklonila splav in 
se 30 minut veselila njenega rojstva. 
Krstila sta jo in jo pospremila k 
rojstvu za nebesa.
Nekaj mesecev zatem je sledila 
druga nosečnost. Vendar je tudi 
tokrat veselje zasenčila novica, da 
naj bi se David rodil brez nog in še 
z drugimi okvarami. Z vero, ki je 
vedno podpirala njun zakon, sta 
se zakonca odločila, da bosta tudi 
to nosečnost pripeljala do konca. 
24. junija 2010 se je David rodil, 
krstila sta ga, nato pa je tudi on 
šel k Bogu.
Vse hudo pa zakonca ni ustavilo. 
Prišlo je do tretje nosečnosti 
in preiskave so pokazale, da je 
Francesco zdrav. V petem mesecu 
pa so Chiaro operirali zaradi 
razpoke na jeziku, ki se je kmalu 
izkazala za nevarno: šlo je za 
raka. V dogovoru z Bogom sta 
se zakonca ponovno odločila za 
življenje otroka. Chiara je varovala 
otroka z materinsko skrbjo in ga 
kljub velikemu tveganju za svoje 
zdravje donosila. Šele po porodu 
so lahko izvedli večjo operacijo, 
kemoterapijo in obsevanje.  
Francesco je bil zdrav 
in lep, Chiarino telo 
pa je bilo izmučeno,  
izgubila je tudi vid 
na desnem očesu. 
Po enem letu boja z 
rakom je obkrožena 
s sorodniki in 
prijatelji sklenila 
svoj boj z 
»zmajem«, kot 
je imenovala 
tumor, ki jo je 
preganjal.
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ŽUPNIJA STOPIČE 
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si, 
Transakcijski račun župnije Stopiče: 
SI56 1990 0500 8620 650

OZNANILA izdaja župnija Stopiče
Odgovarja: Tadej Kersnič, župnik

PONEDELJEK
10. november
Leon Veliki

18h (STOPIČE) ++ starši Strajnar, 
                                   brata Anton in Alojz  
                                   (obl. za oba)

TOREK
11. november
Martin iz Toursa

18h (DOLŽ) za vse žive in pokojne iz Dolža in
                       sosednjih vasi

SREDA
12. november
Jozafat Kunčevič

18h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
13. november
Stanislav Kostka

18h (OREHEK) + Janez Bohte
                             + Alojz Božič (Vel. Orehek)

PETEK
14. november
Lovrenc Irski

18h (DOLŽ) + Jože Ovniček, obl.
                      + Janez in Marija Juršič, obl.

SOBOTA
15. november
Albert Veliki

18h (OREHEK) ++ Turkovi in Bohtetovi

33. NEDELJA 
MED  LETOM
16. november

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ Fink Janez, obl. in Ana

PONEDELJEK
17. november
Elizabeta Ogrska

18h (CEROVEC) + Jože Kastelic, obl.
                               + Ana Hrovatič, 30. dan

TOREK
18. november
Roman Cezarejski

17h (HRUŠICA) + Martina Brulc, 30. dan

18h (STOPIČE) + Štefan Murgelj
                             ++ Franc in Martina Turk

SREDA
19. november
Matilda

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
20. november
Edmund

18h (STOPIČE) + Anton Erlah, (10. obl.)

PETEK
21. november
Darovanje Device 
Marije

18h (DOLŽ) v zahvalo (Saksida)

SOBOTA
22. november
Cecilija 

18h (HRUŠICA) ++ Marija in Franc Brulc

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA

23. november

7h   (STOPIČE) za župljane
                            
10h (STOPIČE) ++ brat Jože in starši Drenik
                               + Anton Brulc

NAPOVEDNIK

1. 11. Praznik vseh svetih
2. 11. Spomin vseh vernih rajnih
7. 11. Prvi petek v mesecu
9. 11. Zahvalna nedelja - maša v 
Stopičah samo ob 7h zjutraj
9. 11. Zahvalna nedelja - 
žegnanje na Dolžu, ob 10h
9. 11. Srečanje članov ŽPS, ob 18h
19. 11. Dekanijska priprava na 
krst, ob 19h, v Šmihelu
22. 11. Za BIRMANCE – predavanje 
z naslovom TEOLOGIJA TELESA, 
v župnišču, ob 8.30
24. 11. Srečanje zakonske 
skupine ob 20h v župnišču.
30. 11. Prva adventna nedelja
5. 12. Obisk svetega Miklavža v 
stopiški Cerkvi, ob 19h

Uradne ure:
v ponedeljek in torek od 8h do 10h 
ter v ponedeljek, torek in četrtek 
po večerni sveti maši, če je ta v 
Stopičah. Lahko pa se oglasite 
tudi izven teh ur, če vidite, da sem 
doma ali če se prej dogovorimo 
za določen čas, ko se boste lahko 
oglasili.  


