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Pred nami je praznik vseh svetih in vseh, ki so umrli in se dokonč-
no preselili v večnost. Kaj nam sporočajo ti prazniki? Da je naše 
življenje potovanje in da je namenjeno prebivanju skupaj v veselju 
in sreči. Vse pa se je začelo z Božjo ljubeznijo, ki se zaradi padca 
prvega človeka ni nič zmanjšala. Človek se je začel umikati čedalje 
bolj stran od Boga, ker je mislil, da mu bo tako bolje. Ne grešimo, 
zato ker bi nam bilo všeč, ampak ker mislimo, da nam bo potem 
bolje. V tem je prevara greha. A je prav to prvega človeka in nas 
potiskalo še globlje v smrt in v osamljenost, v posamičnost, v izo-
lacijo od drugih. Zato je Božji Sin postal človek. Svoje telo je dal za 
nas in ga poslal globoko v smrt, da bi prav tam lahko vstopili vanj 
in se v njem rešili iz smrti. Jezus, Božji Sin, nikoli več ne obstaja 
brez svojega telesa, to je brez nas. Postati svet pomeni vstopati v 
Kristusovo telo, ki je Cerkev in ostati v njem. Vstopati vanj s krstom, 
vstopati vanj pri evharistiji in vstopati vanj z deli čiste, zastonjske 
ljubezni. Vstopati vanj z darovanjem sebe, kot je Kristus daroval 
sebe za nas. Ko tako vstopamo vanj in ostajamo v njem, ne živimo 
več ločeni drug od drugega, ampak smo že zdaj nujno zedinje-
ni skupaj, ker ljubezen pripelje skupaj. V njem skupaj verujemo, v 
njem zdaj lahko molim zaradi drugih ... Oče naš. V njem postajamo 
del njegovega Sina, ki je dedič. Zato tudi mi postanemo sinovi in 
dediči vsega, kar Oče podarja Sinu in tem, ki so v njem ... večno 
življenje, svetost, ljubezen, objem, pogled ... V njem se prav nič ne 
izgubi. V njem najdemo vse, kar in ki že zdaj skupaj z nami vsto-
pajo v večnost in so že ali pa bodo morda pred nami dokončno 
vstopili tja. Tam se bomo znova dokončno srečali in ostali skupaj. 
Ne pokopani v zemlji, zazrti s pogledom v nebo, ampak skupaj z 
vsemi ostalimi svetimi v Kristusu, v Očetovem objemu. S pogle-
dom iz Sina v Očetovo obličje. 

T. K.



TEH LJUDI NE ZAPUSTIM NIKOLI VEČ
Sandra Sabattini (1961-1984)
Sandra se je rodila 19. avgusta 1961 v mestecu bli-
zu Riminija v Italiji. Bila je živahno in bistro dekle, 
vesela in odprta do življenja, rada je prepevala, se 
smejala in se družila s prijatelji. Rada je bila v stiku 
z naravo, v njej je videla čudovito Božje delo. Imela 
je tudi izjemno sposobnost presoje in modrost za 
odnose in pogovore znotraj družine, kjer je tudi 
rada pomagala pri vseh opravilih. 
V puberteti je prišlo do prelomnega trenutka, ko 
se je vsa odločila za Jezusa. V svoj dnevnik je za-
pisala: »Kaj želim od svojega življenja? Oziroma, 
kaj Ti želiš od mojega življenja? Za sedaj lahko 
rečem le to: Izberem Tebe. /.../ Sedaj je prišel tre-
nutek, da sprejmem vsega Kristusa in se koreni-
to spremenim.« Tako je stopila na pot darovanja 
in pometla z dvomi, ki so jo vznemirjali. Vsa se 
je posvetila sodelovanju pri delu v župniji in po-
gosto zgodaj zjutraj odhajala molit pred Najsve-
tejše. V nekem trenutku je Bog v njeno življenje 
posegel s srečanjem z don Orestejem Benzijem, 
ustanoviteljem Skupnosti papeža Janeza XXIII, ki 
se je posvečala na rob odrinjenim in najbolj ubo-
gim. Ko se je vrnila s prvega srečanja skupnosti, je 
vzkliknila: »Polomila sem si kosti, ko sem potiskala 
invalidske vozičke v hrib, vendar teh ljudi ne bom 
zapustila nikoli več!« Tako je Sandra, takrat gimna-
zijka, s Kristusom presegla lastne omejitve. Služila 
je ubogim in spodbujala tudi druge, da bi odprli 
svoja srca zanje. Med študijem medicine je vsak 
trenutek prostega časa preživljala v terapevtskih 
in rehabilitacijskih skupnostih. Ljudje so se ob 
njej počutili ljubljeni in sprejeti, nikoli ni sodila in 
predvsem mladi so ob njej korak za korakom od-
krivali smisel življenja. S preprostostjo in veseljem 
ter skromnostjo je vse vodila bliže k Jezusu. Ob 
vsem razdajanju za druge je na fakulteti dosegala 
odlične rezultate. Povsod je ohranjala pozitivne in 
žive odnose, tudi in predvsem doma. Nikoli se ni 
prepirala. Ko so ji domači zaradi skrbi zanjo hoteli 
omejiti delo in razdajanje, je molče poslušala, nato 
pa se razdajala naprej. Še bolj! Odločila se je, da 
bo živela kot revni in begunci. Zanje so bili beda in 

pomanjkanje prisila, ona pa si je to izbrala prosto-
voljno, zaradi ljubezni do Jezusa. Njeno uboštvo je 
bilo resnično evangeljsko. 
Ni je bilo strah smrti. V njenih zapisih beremo: 
»Slepi smo, če mislimo, da smo mi tisti, ki dela-
mo čudovite stvari. Če že, je čudovit On, Bog, ki se 
poslužuje nas, nesrečnih in ubogih.« 
V skupnosti je spoznala Guida, fanta, s katerim sta 
se zaročila. Na prvi zmenek ga je odpeljala na spre-
hod po pokopališču in mu kazala stare, zbledele 
fotografije ženic na zapuščenih grobovih: »Glej te 
ljudi, pozabljene od vseh, v resnici so obrazi Boga.« 
S tem je hotela povedati, kako lahko človek pozabi 
na človeka, Bog pa ga ne pozabi. 29. aprila 1984, 
ob prihodu na srečanje skupnosti v Igea Marina, je 
Sandro na prehodu za pešce povozil avto. Udarec 
v glavo je bil usoden, tri dni je preživela v komi, 2. 
maja pa je umrla. Dva dni pred nesrečo je v svoj 
dnevnik zapisala Jezusove besede: »Nič na tem sve-
tu ni tvojega, Sandra, zavedaj se tega. Vse je dar in 
nad njim ima Darovalec vso oblast in z njim razpo-
laga, kadar in kakor hoče. Čuvaj dar, ki si ga prejela, 
in poskrbi, da bo lepši in polnejši, ko bo prišla ura.« 
Tako zelo se je razdala za Ljubezen, da od nje ni 
ostalo nič več. Njen oče, ki si ne pripisuje nobenih 
zaslug pri svetosti svoje hčere, je v enem od inter-
vjujev ganjen izjavil: »Sandro vidim kot svojo hčer. 
Sem samo njen oče, za svetnico jo je naredil Bog.« 

Povzeto po prispevku Nataše Rupena v reviji Božje okolje.

Drobne izpovedi hvaležnosti za 
vsakdanje darove
Obvladati umetnost hvaležnosti pomeni poime-
novati drobna (in tudi večja) veselja dan za dnem 
in izrekati »hvala« dobremu Bogu za vse. 

Hvala za ves »izgubljeni čas« s teboj, Gospod. Hvala 
za tvoja presenečenja, hvala za služenje v zakristiji, 

Sandra Sabattini / foto: Communita Papa Giovanni XXIII



OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

Napovednik

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
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za toliko novosti, ki sem se jih naučila, za prijateljstvo, za 
lepoto odpuščanja in za trpkost ponižanja, ki očiščuje in uči 
ponižnosti. (s. Metka) 
Hvaležna sem za pristno prijazne natakarje, ki z gosti spošt-
ljivo ravnajo. (Alma) 
Hvaležna sem za moje veroučence, ki me po enem mesecu 
verouka še vedno kličejo »sestra« in mi pravijo, da bi si mora-
la vsaj ruto dati na glavo (priznam, za en teden bi pa res šla 
v samostan). (Lucija) 
Hvaležen sem za knjigo, ki jo te dni berem: Iz ječe v slavljenje. 
O hvaležnosti v najtežjih in najbolj neprijetnih trenutkih v živ-
ljenju. Priporočam. (Gregor) 
Za večerni kapučino in tiramisu ob najboljšem (ženskem) kle-
petu. (Lucija) 
Hvaležen za večerno molitev, ko smo molili desetko za »bodo-
če može in žene« ter sva z ženo dodala: »še za bodoče pred-
stojnike samostanov«, pa nobeden od otrok ni protestiral. Vsaj 
ne na glas. (Gregor) 
Hvaležen za otroke, ki mi bodo pritekli naproti, ko se vrnem 
domov, in za ženin iskriv nasmeh in objem. (Tamino) 
Za trenutke pred Najsvetejšim. Na svetu ni lepšega in bolj mi-
lostnega. (Andreja) 
Hvaležna sem, da lahko opravljam poklic, ki mi je v veselje in s 
katerim lahko služim kot most med ljudmi; zaslužek je posledi-
ca, ne pa vzrok. (Dora) 
Kupit sem si šla novo črtalo za ustnice in barvico za oči - hvale-
žna sem, da sem rada lepa in da se dobro počutim v svoji koži. 
(Andreja) 
Za veliko prekrasnih prijateljev, ki mi dajejo energijo za moje 
delo. (Jani) 

M. P.  (Božje okolje)

16. 10. Cerkev ob 8h čistita in krasi-
ta HRUŠICA in HRIB.
17. 10. 29. NEDELJA MED LETOM. Sre-
čanje družin z otroki, ob 14h v župnišču. 
18. 10. V tem tednu bo potekala spoved za 
veroučence od 4. do 9. razreda OŠ.
20. 10. Srečanje zakonske skupine ob 19h 
23. 10. Cerkev ob 8h čistita in krasita BREZO-
VICA in OREHEK.
24. 10. 30. NEDELJA MED LETOM – MISI-
JONSKA 
30. 10. Cerkev ob 8h čistita in krasita DOLŽ 
in VRHE. 
31. 10. 31. NEDELJA MED LETOM – ŽEG-
NANJSKA
  1. 11. VSI SVETI
  2. 11. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
  5. 11. PRVI PETEK in obisk z Najsvetejšim 
po domovih 
  6. 11. PRVA SOBOTA
  6. 11. Cerkev ob 8h čistijo in krasijo PAN-
GRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
  7. 11. 32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVAL-
NA – PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILE-
JEV, ob 10h
  8. 11. Srečanje zakonske skupine ob 19h
13. 11. Cerkev ob 8h čistijo in krasijo CERO-
VEC, IGLENIK in ČRMOŠNJICE. 
14. 11. 33. NEDELJA MED LETOM in ŽEG-
NANJE, ob 10h na DOLŽU
17. 11. SKUPNA DEKANIJSKA PRIPRAVA 
NA KRST ob 19h.

SPOŠTOVANA ZAKONSKA JUBILANTA,
letos se želimo znova poveseliti z vama 
ob okrogli obletnici vajine zakonske 
vezi, ko sta postala eno. Z vama bi se 
radi Bogu zahvalili za to milost pri sve-
ti maši na zahvalno nedeljo, 7. 11. 2021, ob 10. uri. 
Prosim vaju, da se oglasita v župnišču ali pa me do 
30. oktobra pokličeta na telefon:  031 810 351. 
Lepo vaju pozdravljam in vama želim še mnogo Bož-
jega blagoslova.

Tadej, župnik



29. NEDELJA 
MED LETOM
17. oktober

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) 
16h (GORNJA TEŽKA VODA) za vse 
                                                   zakonce

PONEDELJEK
18. oktober
Luka

19h (DOLŽ) za zdravje in srečen porod
                   

TOREK
19. oktober
Pavel od Križa

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
20. oktober
Rozalina

19h (DOLŽ) 

ČETRTEK
21. oktober
Uršula

19h (STOPIČE) 

PETEK
22. oktober
Janez Pavel II.

19h (HRUŠICA) 

SOBOTA
23. oktober
Janez Kapistran

19h (HRUŠICA) 

30. NEDELJA 
MED LETOM-
MISIJONSKA
24. november

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

PONEDELJEK
25. oktober
Krizant in 
Darinka

18h (ŠENTJOŠT) 
19h (DOLŽ) 

TOREK
26. oktober
Lucijan in Marcijan

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
27. oktober
Sabina Avilska

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
28. oktober
Simon in Juda Tadej

19h (DOLŽ) 

PETEK
29. oktober
Mihael Rua

19h (ŠENTJOŠT) 

SOBOTA
30. oktober
Marcel

19h (STOPIČE) 

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
31. NEDELJA 
MED LETOM-
ŽEGNANJSKA
31. oktober

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

PONEDELJEK
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) (molitve za rajne po 
                        maši)
                     
18h ROŽNI VENEC na pokopaliških 
                                   podružnicah

TOREK
2. november
Spomin vseh 
vernih rajnih

7h (STOPIČE) po namenu ter molitve 
                          za rajne po maši
16h (OREHEK) molitve za rajne po 
                             maši

SREDA
3. november
Viktorin Ptujski

16h (HRUŠICA) po namenu ter 
                             molitve za rajne po 
                             maši

ČETRTEK
4. november
Karel Boromejski

16h (CEROVEC)  molitve za rajne 
                              po maši

PRVI PETEK
5. november
Zaharija in Elizabeta

16h (ŠENTJOŠT)  molitve za rajne po 
                                maši

PRVA 
SOBOTA
6. november
Lenart

18h (STOPIČE) 

32. NEDELJA 
MED LETOM - 
ZAHVALNA
7. november

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

PONEDELJEK
8.november
Bogomir

18h (STOPIČE) 

TOREK
9. november
Posvetitev 
lateranske bazilike

MAŠA DRUGJE

SREDA
10. november
Leon Veliki

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
11. november
Martin

18h (DOLŽ) 

PETEK
12. november
Jozafat Kunčević

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
13. november
Stanislav Kostka

18h (DOLŽ) 

33. NEDELJA 
MED LETOM
14. november

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


