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SVEČNICA

K

o je Marija štirideseti dan po rojstvu Jezusa smela
priti v tempelj, je tam srečala častitljivega starčka
Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem naročju
Mesija. Spomin na ta dogodek se zato imenuje dan
Jezusovega razglašenja ali pa tudi svečnica.
Danes obhajamo svečnico predvsem kot praznik luči
.Obhajamo jo v dneh, ko so ti že malenkost daljši in je
že slutiti pomlad, ki prinaša več luči. Tako kot je starček
Simeon v templju v slovitem spevu spregovoril o “luči
v razsvetljenje poganov”, je sveča v cerkvi na ta dan
prispodoba Odrešenika, ki razsvetljuje človeštvo.

Nihče ni sam svoj in
nihče ni lastnina drugega.
To je bridko spoznanje
ob kakršni koli izgubi
ljubljene osebe ... tako
za Jezusovo mater Marijo
kot tudi za nas. Vse in
vsak pa nam je podarjen
kot dragocen dar. Zato se
smemo drug za drugega
zahvaljevati, če je to v
naši moči. Vsi pa smo
Kristusovi, Kristus pa
Božji. (prim. 1 Kor 3)

Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in
razsvetljenje teme duha ter kristjana opominja, da mora
biti otrok luči. S svečnico se tudi zaključi božični čas.
Na ta dan se pri maši blagoslovi sveče, ki imajo
velik simbolni pomen. Sveča s tem, ko gori, sama
sebe použiva, se izničuje, zato da nam sveti, da nas
razveseljuje. Tako simbolizira Jezusovo darovanje za
človeštvo. Goreča sveča je tudi lepa podoba človeškega
življenja. Ljudje velikokrat rečemo o nesebičnem
človeku, da »izgoreva za druge« ali da »se použiva za
druge«. Človek potrebuje luč, ne le v najpomembnejših
življenjskih odločitvah ali pri svojih načrtovanjih oz. v
izpopolnjevanju znanja, ampak še za veliko več: da bi
našel pravo smer v svojem življenju in se zavedal smisla
ter cilja življenja, ob poplavi ponudb znal najti prave
vrednote, ob bučeči reklami znal misliti s svojo glavo ter
da bi ob vsiljevanju voditeljev našel Vodnika.
Zato naj praznik preveva prošnja k Gospodu: da bi
sprejemali to luč in prizadevno hodili za njo ter da bi v
Gospodu videli luč, ki vodi v vstajenje in življenje.
M.U.
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SPREOBRNITE SE IN VERUJTE
EVANGELIJU
3. nedelja med letom (Mk 1, 14-20)
V triletnem bogoslužnem ciklu je letošnje leto B,
ki v veliki meri posega po odlomkih iz Markovega
evangelija. V letu B pri nedeljskem bogoslužju kar
26-krat beremo iz Markovega in (19-krat iz Janezovega,
3-krat iz Lukovega in 4-krat iz Matejevega) evangelija.
Evangelist Marko sam ni bil priča Jezusovemu
oznanjevanju. Marko je nekaj časa spremljal apostola
Pavla na njegovem prvem misijonskem potovanju.
Nato ga najdemo na Cipru ob Barnabu. Kasneje se
je naselil v Rimu in se pridružil apostolu Petru. Po
starem izročilu je Marko napisal svoj evangelij na
osnovi Petrovih pridig. Njegov evangelij je najstarejši
izmed štirih in je bil napisan okrog leta 70. Prične
se s predstavitvijo Janeza Krstnika v puščavi: »Glas
vpijočega v puščavi. Pripravite pot Gospodu« (Mr
1,3). V tistem času so menili, da v puščavi živijo divje
zveri. Na to spominja lev, ki je vedno povezan s tem
evangelistom – je njegov simbol.
Tudi odlomek iz Markovega evangelija, ki ga beremo
na 3. nedeljo med letom (letos 25. januarja) govori
o tem, kako je Jezus, potem ko je bil Janez Krstnik
vržen v ječo, odšel v Galilejo in pričel oznanjati
evangelij. Prve besede, ki jih Jezus spregovori so
bile: «Čas se je dopolnil.« Marko s štirimi kratkimi
stavki – dvema trditvama (»Čas se je dopolnil:
Božje kraljestvo je tu.«) in z dvema velelnikoma
(»Spreobrnite se in verujete evangeliju!«) –
predstavi povzetek vsega Jezusovega oznanjevanja
kot naznanilo Božjega kraljestva in klic vanj. Ti
štirje izrazi so »ključ za branje« evangelija. Vsaka
evangelijska pripoved se uresničuje tu in zdaj
tudi zame, če razumem, da »se je dopolnil čas«,
da sprejmem to, kar je povedano, ker je »Božje
kraljestvo tu« zame, če se »spreobrnem« in »verujem
evangeliju«. Prisluhnimo, kako o tem razmišljata
teologa S. Fausti in R. Cantalamessa.
»Čas se je dopolnil.« To so prve Jezusove besede.
Janez Krstnik je bil zadnji izmed prerokov in z njim se
konča čas prerokovanja. Kar so preroki oznanjali, se
je z Jezusovim prihodom uresničilo. Njegov prihod je
uresničenje sanj prerokov in naših hrepenenj.
Dopolnitev časa si moremo osvetliti tudi z
linearnim dojemanjem časa. V našem naravnem in
zgodovinskem času prevladuje dojemaje časa kot
kroženje: dogajanje v ritmu letnih časov, rojevanje za
smrt, nenehno uničevanje tega, kar je bili zgrajeno,
brez kake novosti.

Judje pa so uvedli »linearno« pojmovanje časa, ki
ima za izhodišče Božjo obljubo in za cilj njeno
izpolnitev; vmes pa je nenehno napredovanje proti
cilju. Tu ni prostora za nenehno vračanje k istemu.
Gre za napredovanje k novosti, k cilju, proti kateremu
nas je napotil Bog s svojo obljubo; gre za uresničenje
vseh tistih hrepenenj, ki jih je on sam položil v naša
srca. Zlo bo premagano in dobro bo slavilo zmago.
»Božje kraljestvo je tu.« Jezus sam je to kraljestvo,
Jezus, ki v polnosti uresniči Božjo ljubezen do človeka
in človekovo ljubezen do Boga. Vsakdo lahko stopi
v to kraljestvo tako, da se obrne k njemu, ga ljubi in
mu sledi na njegovi poti, hodi za njim in deli njegovo
usodo križa in slave, boja in zmage. To, kar Jezus
dela in govori, je dar, za katerega moramo prositi in
katerega moramo sprejeti tukaj in zdaj.
»Spreobrnite se.« Spreobrnjenje zadeva vse: verujoče
in neverujoče, enako- in različnomisleče; mene,
ki pišem in tebe, ki bereš. Spremeniti se, pomeni,
obrniti smer za 180 stopinj. Pomeni spremeniti
ideje in glavo, srce in smer svojih nog. Spreobrnjenje
ima moralni pomen; njegovo bistvo je v spremembi
navad, v preoblikovanju lastnega življenja. Z
Jezusovim prihodom pa beseda spreobrnjenje dobi še
drug pomen. Spreobrniti se, ne pomeni več vrniti se
nazaj k stari zavezi in izpolnjevanju zapovedi, ampak
pomeni korak naprej in vstop v kraljestvo; pomeni
oprijeti se odrešenja, ki je prišlo naproti ljudem
povsem zastonj, zaradi svobodne in suverene Božje
pobude. Spreobrnjenje in odrešenje sta zamenjali
mesto. Na prvem mestu ni več človekovo spreobrnjenje
in potem odrešenje kot Božje povračilo; ampak najprej
odrešenje kot velikodušna zastonjska božja pobuda,
potem pa spreobrnjenje kot človekov odgovor. V
ospredje stopi ideja: »Spreobrnite se, ker ste odrešeni,
ker je odrešenje prišlo k vam.« To je bistvo veselega
oznanila, radosten značaj evangeljskega spreobrnjenja.
Bog ne čaka, da bi človek storil prvi korak, da spremeni
življenje, da izvršuje dobra dela, kakor da bi bilo
odrešenje dolžno povračilo za njegove napore. Ne,
najprej je milost, Božja pobuda.
»Verujte evangeliju.« Vera ni zgolj razumsko
strinjanje z resnico. Temeljno ni to, da Gospoda
priznam, ampak to, da mu zaupam in to, kakšno
vrsto odnosa sem pripravljen vzpostaviti z njim.
Stavek »Spreobrnite se in verujte!« ne pomeni dveh
različnih stvari, ki bi si sledili, ampak isto temeljno
dejanje: spremenite se, pomeni, verujte! Spreobrnite
se verujoč! Ob tem je pomembno, da se zavedamo
pomena sedanjosti. Sedanjost je torek točka, v
katero se steka vse, kar je bilo, in iz katere izhaja, kar
bo, oboje pa je združeno v odločitvi, ki daje smisel
preteklosti in pomen prihodnosti.
M. S.

Obnova zvonika na Malem Orehku
Pred približno 50 leti je bil zvonik cerkve na Malem Orehku
prekrit z navadno pobarvano pločevino. Ta pločevina je danes
zelo dotrajana, kar je po natančnem pregledu zvonika potrdil tudi
kleparski mojster g. Rajer Darko. To pomeni, da z vsakim letom
toliko bolj propada tudi lesena konstrukcija pod pločevino, ki
jo namaka voda. Ker si želimo zvonik obnoviti, sva s ključarjem
Martinom Turkom prosila kleparskega
mojstra za oceno obnovitvenih del.
Predračun po pričakovanjih ni majhen,
saj zvonik ni enostavne oblike, pa tudi
bakrena kritina ni poceni. Zdrži pa veliko
več let kakor pa pocinkana pločevina,
ki bi jo bilo treba najkasneje po desetih
letih znova prebarvati. Glede na to, da
ima podružnica trenutno privarčevanega
5.843,86 eur, bi morali še dodatno
zbirati sredstva. Ko bo denar zbran, pa
se bomo lotili obnove. Zato se s ključarjem najprej obračava na
vaščane Malega in Velikega Orehka, potem na vse iz ostalih vasi,
ki imate na Malem Orehku pokopane svojce, in seveda še na kogar
koli, ki bi želel prispevati v ta namen. O obnovitvenih delih sva se
pogovarjala tudi s patrom Cirilom, ki nam je pripravljen pomagati.
Ne smemo pa računati samo nanj ali samo na svoj dar ali samo
na druge. Veliko nas je in če vsak prispeva, se stroški razporedijo
tako, da je vsakemu lažje. Če pa polovica reče: „Ne dam!“ ali
pa:„Naj kar dajo tisti, ki so bolj cerkveni kot jaz, saj jaz ne hodim
(toliko) v cerkev“, zna postati za nas ostale zelo težko. Drugo pa
je, in to lažje razumem, če nekdo reče: »Trenutno ne morem dati,
ker že tako živim iz rok v usta.« Vseeno pa; k čemur stopimo skupaj,
nas združuje, in v kar vložimo svoj delež, to znamo ceniti in lahko s
ponosom predamo našim naslednikom. S tem jih vzgajamo v kulturi
medsebojne povezanosti v dobrem ter v kulturi lepote in vere.
Količina
Cena
znesek
Najem in postavitev
cca 400 m2 6 eur
2.400,00 eur
gradbenega odra
Dobava in izdelava
19.800,00 eur
bakrenega
cca 110 m2 180 eur
cerkvenega zvonika
Skupaj vrednost brez DDV: 22.200,00 eur
Znesek DDV 22%
4.884,00 eur
ODDANE MAŠE:
Skupaj za plačilo:
27.084,00 eur
+ Ludovik Hočevar – 14
+ Lucija Judež – 11
Uradne ure
+ Martin Ucman – 7
so v ponedeljek in torek, od 8h do 10h, ter
+ Jože Turk – 9
v ponedeljek, torek in četrtek po večerni
+ Martin Ucman –
sveti maši, če je ta v Stopičah. Lahko pa
gregorjanske maše
se oglasite tudi izven teh ur, če vidite, da
+ Ana Hrovatič sem doma ali če se prej dogovorimo za
gregorjanske maše
določen čas, ko se boste lahko oglasili.

Napovednik
19. 1. - Srečanje zakonske skupine
v župnišču, ob 20h
22. 1. - Škofova vizitacija v naši
župniji. G.ospod škof Andrej Glavan
se bo srečal tudi s ključarji ter
gospodarskim svetom.
2. 2. - Jezusovo darovanje - svečnica
3. 2. - Prvi sestanek za starše
prvoobhajancev – veroučencev
tretjega razreda
6. 2. - Prvi petek
9. 2. - Srečanje ključarjev ob 19h,
v župnišču
10. 2. – Pospravljanje jaslic
11. 2. - Maša v lurški kapeli župnijske
cerkve, ob 18h

NOVO - NOVO - NOVO - NOVO
Spletna stran župnije Stopiče
Zaživela je nova stran župnije Stopiče,
kjer lahko najdete elektronsko verzijo
Oznanil ter aktualne dogodke v župniji,
dekaniji in škofiji. Njen naslov je:
www.zupnija-stopice.rkc.si

Možnost vsakodnevnega prevoza
na Brezje in nekajkrat mesečno tudi
v Međugorje. Kontaktna oseba: Turk
Branko, tel: 070 515 104

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
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
2. NEDELJA
MED LETOM

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) + Ana Fink, 1. obl.
18. januar
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Melita Pavlič, obl.
19. januar
Friderik Irenej
Baraga

TOREK
20. januar

Sebastijan
(Boštjan)

SREDA
21. januar

Agnes (Neža)

ČETRTEK
22. januar

PONEDELJEK 7h (STOPIČE) za župljane
2. februar
10h (DOLŽ) ++ Janez Kralj, obl. in
starši
SVEČNICA
18h (STOPIČE) ++ Pipan
18h (STOPIČE) + Jože Šega
TOREK
3. februar
Blaž

SREDA
18h (HRUŠICA) ++ Marija in Alojz
4. februar
Kastrevec ter
Jožef Leoniški
brat Jože
18h (STOPIČE) ++ Alojz Kastelic, obl.
ČETRTEK
in starši
5. februar
18h (HRUŠICA) za sosesko
+ Jože Košmerl, 30. dan
++ starši Udovč, obl. Agata
18h (STOPIČE) + Franc Judež, obl.

8h (STOPIČE) po namenu

PETEK
6. februar
Pavel Miki idr.
jap. muč.

Vincencij (Vinko)

PETEK
23. januar

18h (DOLŽ) ++ starši Jože in Alojzija
Šašek
SOBOTA
Henrik Suzo
7. februar
18h (HRUŠICA) + Anton Srebrnjak, Nivard
SOBOTA
obl.
24. januar
5. NEDELJA
Frančišek Saleški
MED LETOM
3. NED. MED 7h (STOPIČE) za župljane
8. februar
LETOM –
SVETEGA
10h (STOPIČE) ++ starši Judež in
PONEDELJEK
PISMA
Fakin
9. februar
25. januar
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Franc Šašek, obl.
26. januar
Timotej in Tit

TOREK
27. januar

18h (STOPIČE) ++ starši Tomc in
Anica Pelko

SREDA
28. januar

8h (STOPIČE) za dober namen

ČETRTEK
29. januar

18h (CEROVEC) ++ Terezija Grubar, obl.
in Anton
+ Jože Košale, 1. obl.
18h (STOPIČE) ++ Rozalija
in ostali Hočevarjevi
(Brezovica 8)
18h (OREHEK) ++ Marko, Marina in
Marija Mežnar
+ Viktorija Turk, obl.
7h (STOPIČE) za župljane

Angela Merici
Tomaž Akvinski
Konstancij

PETEK
30. januar

Martina

SOBOTA
31. januar

Janez Bosko

4. NEDELJA
MED LETOM
1. februar

10h (STOPIČE) + Jože Mervar, obl.

17h (DOLŽ) + pater Peter Andrijanić
18h (STOPIČE) ++ Anton Brulc, 1. obl.
in starši
17h(DOLŽ) ++ Franc Kobe, obl. in
starši
18h (OREHEK) + Jožefa Cimrmančič, obl.
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Stanislav Vidic, obl.
18h (CEROVEC) + Jožef Juršič, 1. obl.

Apolonija

TOREK
10. februar

18h (STOPIČE) + Melanija Bober

Sholastika

SREDA
11. februar

18h (STOPIČE) + Anton Erlah

Lurška Mati
Božja

ČETRTEK
12. februar

18h (CEROVEC) ++ Erlah (Cerovec 14)

Humbelina

PETEK
13. februar

18h (STOPIČE) + Franc Zupančič, obl.

Jordan Saški

SOBOTA
14. februar

18h (ZAJČJI VRH) ++ Moškovi
za sosesko

Valentin

6. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM
10h (STOPIČE) + Andrej Luzar, obl.
15. februar
+ Franc Kastelec, 8. obl.

