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KATOLIŠKA CERKEV 8.DECEMBRA 
PRAZNUJE PRAZNIK BREZMADEŽNEGA 
SPOČETJA DEVICE MARIJE
Marija je bila težko pričakovan in željen otrok svojih staršev, Joahima in Ane. 
Blažena devica Marija je bila v prvem trenutku spočetja obvarovana vsakega 
madeža izvirnega greha po edinstveni milosti, ki ji jo je podelil vsemogočni 
Bog  - da postane Božja Mati.
V njenem življenju, v njenih pričakovanjih, v predanosti, v vsem njenem bitju 
ni bilo sence greha. Adam in Eva sta podlegla skušnjavcu v podobi kače, 
ki ju je zapeljal v greh. Marija kot nova Eva, vedno vsa v svetlobi razveljavi 
neposlušnost iz rajskega vrta in s tem vrne možnost vsem ljudem, da vnovič 
zaživimo v raju. 
Samo ona je tista, v kateri se je obnovila Božja podoba.
Na poseben način je versko resnico o prazniku svojega spočetja potrdila 
Marija sama, ko se je prikazala mladi Bernardki Soubirous v Lurdu in se ji 
predstavila z besedami: »Jaz sem Brezmadežno Spočetje.« S temi besedami 
je Bernardka razorožila svoje zasliševalce, ki so morali priznati, da se tak ot-
rok, ne bi mogel kaj takega izmisliti.
Tudi Catherini Laboure  se je Marija prikazala in okoli nje se je prikazal napis:  
»O, Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.« Redov-
nici je naročila, naj da izdelati svetinjice s podobo in napisom, ki ju je videla.
Združenje čudodelne svetinje je živ in trajen spomin na prikazanja Brezma-
dežne Device Marije leta 1830. Svetinja se je hitro širila po mnogih deželah 
in ljudstvo jo je poimenovalo »čudodelna« zaradi številnih milosti, ki jih je 
Bog delil po njej.
Vsi, ki smo v združenju, pa smo otroci Brezmadežne. Za nas je to dragoce-
no znamenje, ki ga nosimo pri sebi in nam razodeva Marijino brezmadežno 
spočetje, moč njene priprošnje, njeno ljubezen do vsakega od nas, do vsega 
človeštva.
Blagor vsem, ki ne potrebujejo svetinjice, pa izpolnjujejo poslanstvo. Prihaja-
jo pred oltar, se v tej »solzni dolini« z zaupanjem v molitvi obračajo k Mariji, 
ki ostaja naša tolažnica, naše zavetje v preizkušnjah, ostaja mati, ki ji v življe-
nju njenih otrok ničesar ni tuje. Spominja nas, naj se trudimo za rast v veri v 
njenega Sina in za dejavno ljubezen do bližnjih in tistih, ki so v potrebi.
Radi se ji priporočajmo in jo prosimo pomoči, da bi v duhu in dejanjih hiteli 
za njo in jo posnemali v njeni zvestobi in predanosti Bogu vsak trenutek 
življenja. D.R.



SINODA O SINODALNOSTI CERKVE
Letos se je začela SINODA O SINODALNOSTI 
CERKVE, ki bo trajala vse do leta 2023. Kaj je SI-
NODA? Beseda izhaja iz grške besede sin-hodos, 
kar pomeni skupna pot, skupaj na poti, kar je staro 
ime za občestvo vernih, ki jih kliče in vodi sveti 
Duh, da bi kot občestvo v ljubezni uresničili svoje 
krstno poslanstvo, ki je pričevati za Božje življenje 
in ga živeti. Kako hoditi skupaj? Na zelo preprost, 
a pristno osebni način. Poziv k sinodalnemu življe-
nju je tudi poziv k spreobrnjenju. 

1. »Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelo-
vanje, poslanstvo.«
Sinodalna pot krajevne Cerkve v škofiji Novo 
mesto se je začela ob poslušanju, srečanju in raz-
ločevanju, ko je pastir, škof dr. Andrej Saje, ki je 
pravkar začel svojo škofovsko poslanstvo v škofiji, 
poslušal svoje duhovnike. 
Ob ustanavljanju novih Župnijskih pastoralnih 
svetov po župnijah se bo sinodalna pot nadalje-
vala s soudeležbo članov cerkvenih občestev. Tak-
rat bomo z laiki, člani ŽPS pogledali nekaj prvih 
nebogljenih korakov sinode v naši krajevni Cerkvi 
in se pred adventnim časom, v soboto, 27. no-
vembra 2021, zbrali na skupnem srečanju v Ba-
ragovem zavodu. Srečanje bomo zaključili s sveto 
mašo za uspeh sinode. Tako bo konec cerkvenega 
leta in začetek novega z adventnim časom naka-
zoval novi čas milosti.
Ves čas pa smo vabljeni, da sinodo podpremo 
z molitvijo, kot nas spodbuja papež Frančišek: 

»Vabim vas k molitvi, da bi nam razmišljanja 
in izmenjave med tem zbiranjem pomagale 
odkrivati veselje nad tem, da smo Božje ljudstvo, 
ki hodi skupaj, v poslušanju vseh.«

2. Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh, 
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi, 
bodi doma v naših srcih; 
pokaži nam pot, po kateri naj gremo, 
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni; 
ne dopusti, da bi širili nered. 
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti 
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, 
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti 
in se ne bomo oddaljili od poti resnice 
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo, 
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, 
v občestvu z Očetom in Sinom 
na vekov veke.
Amen.
Sv. Izidor Seviljski (ok. 560–4. april 636)

ŠKOFOVA ZAHVALA
Kako velik naj bo dar, za katerega se je potreb-
no zahvaliti? Ni pomembna velikost, pomembno 
je srce, s katerim prihajamo pred Gospoda, po-
membno je, da smo hvaležni. Jezus je v jeruza-
lemskem templju izpostavil in pohvalil ubogo vdo-
vo, ki je dala najmanj od vseh darovalcev, a je bil 
njen dar največji, saj je darovala vse, kar je imela.
Na zahvalno nedeljo se Bogu zahvaljujemo za 
mnoge prejete darove. Ne gledamo s človeškimi 
očmi na velikost daru, ampak z vsem srcem izra-
žamo hvaležnost za Božje darove in milosti. Zave-
damo se, da vse prihaja od Gospoda, naj bodo to 
lepi trenutki ali pa trenutki preizkušenj.
Bogu se zahvaljujem za dar poklicanosti, da mu 
kot pastir sedaj morem služiti v novomeški škofiji. 
Ob tem se s hvaležnostjo oziram na 15 let naše 



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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škofije in na vse, ki ste bili v tem času orodje v Božjih rokah, 
še posebej na našega prvega škofa msgr. Andreja Glavana. 
Bogu se zahvaljujem za vse naše duhovnike, redovnike in 
redovnice, ki darujejo svoj duhovni dar poklicanosti za Bož-
je ljudstvo. Posebej pa se Bogu zahvaljujem za vse vas, brate 
in sestre, zbrane v župnijskih občestvih, ki vsak na svoj način 
prispevate k rasti Božjega kraljestva med nami in v naši ško-
fiji. V zadnjih dveh letih nas je doletela preizkušnja epide-
mije. Hvala vam, da ste v tem času v družinah z veliko mero 
iznajdljivosti ohranjali in skrbeli za družinska bogoslužja, ki 
so ustvarjala mala občestva molitve. Naj ta domača vez mo-
litve z Bogom ostane še naprej vir duhovne povezanosti.

Beseda Karitas je v tem 
času dobivala pravi po-
men celostne skrbi in 
razdajanja za človeka v 
stiski. Pravo karitativno-
st živijo zdravstveni de-
lavci, ki svoj čas in svoje 
napore darujejo za naše 
zdravje, zato jim izrekam 
zahvalo. Hvala vsem so-
delavcem Karitas, ki ste 
prihajali do ljudi v stiski. 
Prav tako hvala vsakemu, 

ki je prepoznal stisko bližnjega, pristopil do njega in mu lajšal 
duhovno ali materialno pomanjkanje. To so tisti skriti darovi 
uboge vdove, ki jih malokdo vidi, v Božjih očeh pa so ne-
skončno veliki. S hvaležnostjo izročam Bogu vse trpeče brate 
in sestre doma, po domovih za ostarele in po bolnišnicah, ker 
dajete smisel svojemu trpljenju, ko se pridružujete trpečemu 
Jezusu. Ob tem pa se v molitvah spominjam vseh tistih, ki ste 
v bolezni izgubili svoje bližnje. Moja hvaležnost je bližina in 
povezanost v molitvi. Čas preizkušnje pa je tudi čas, ko 
se pokaže, kje je potrebno še okrepiti prizadevanja za 
skupno rast. Zato sem hvaležen vsem, ki si prizadevate 
za enotnost v našemu narodu, in vsem, ki darujete svoje 
molitve za različne namene.
Hvaležnost naj ne izgine iz naših src in iz naših dejanj, 
saj dobra dela govorijo o plemenitosti človekovega srca 
in njegovi povezanosti z Bogom. Tako dar uboge vdove 
ni več skrit med mnogimi večjimi darovi, ampak postane 
zgled darovanja in hvaležnosti.
 + Andrej Saje, novomeški škof

14. 11. 33. NEDELJA MED 
LETOM in ŽEGNANJE, ob 10h 
na DOLŽU
17. 11. SKUPNA DEKANIJSKA 
PRIPRAVA NA KRST, ob 19h
20. 11. Cerkev ob 8h čistita in krasita 
DOLNJA in GORNJA TEŽKA VODA.
21. 11. NEDELJA KRISTUSA KRALJA 
VESOLJSTVA
24. 11. Srečanje zakonske skupine.
27. 11. Cerkev ob 8h čistita in krasi-
ta STOPIČE in PLEMBERK.
27. 11. Srečanje predstavnikov no-
vih ŽPS na sinodalni poti v Barago-
vem zavodu v Novem mestu, ob 
9:30.
28. 11. 1. ADVENTNA NEDELJA – 
NEDELJA KARITAS
  3. 12. Prvi petek – z Najsvetejšim 
obiskujeva bolne in ostarele po 
domovih
  4. 12. Prva sobota
  5. 12. 2. ADVENTNA NEDELJA
11. 12. Cerkev ob 8h čistita in kra-
sita ŠENTJOŠT in VERDUN.
12. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA



33. NEDELJA 
MED LETOM

14. november

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

PONEDELJEK
15. november
Albert Veliki

18h (STOPIČE) v zahvalo
                         

TOREK
16. november
Marjeta Škotska

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
17. november
Elizabeta Ogrska

18h (CEROVEC) 

ČETRTEK
18. november
Roman Cezarejski

18h (STOPIČE) 

PETEK
19. november
Matilda

18h (HRUŠICA) 

SOBOTA
20. november
Edmund

18h (STOPIČE) 

KRISTUS 
KRALJ 
VESOLJSTVA
21. november

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

PONEDELJEK
22. november
Cecilija

18h (STOPIČE) 

TOREK
23. november
Klemen I.

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
24. november
Andrej idr. 
vietnamski mučenci

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
25. november
Katarina 
Aleksandrijska

18h (DOLŽ) 

PETEK
26. november
Valerijan Oglejski

18h (HRUŠICA) 

SOBOTA
27. november
Modest in Virgil

18h (STOPIČE) 

1. ADVENTNA 
NEDELJA
- KARITAS
28. november

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

PONEDELJEK
29. november
Filomen

18h (HRUŠICA) 

TOREK
30. november
Andrej

18h (STOPIČE) 

SREDA
1. december
Edmund Campion

18h (CEROVEC) 
                             za zdravje in srečno 
                             vožnjo

ČETRTEK
2. december
Vivijana

18h (CEROVEC) 

PRVI PETEK
3. december
Frančišek Ksaver

17h (DOLŽ) 
18h (STOPIČE) za zdravje

PRVA SOBOTA
4. december
Janez Damaščan

18h (STOPIČE) 

2. ADVENTNA 
NEDELJA

5. december

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

PONEDELJEK
6.december
Nikolaj

18h (PANGRČ GRM) 

TOREK
7. december
Ambrož

18h (ŠENTJOŠT) 

SREDA
8. december
Brezmadežno 
spočetje Device 
Marije

7h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)                  
                za Božji blagoslov v družini

ČETRTEK
9. december
Valerija

18h (STOPIČE) 

PETEK
10. december
Loretska Mati 
Božja

18h (CEROVEC) 

SOBOTA
11. december
Damaz I.

18h (STOPIČE) 

3. ADVENTNA 
NEDELJA
12. december

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


