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Milostni čas

L

ahko rečemo, da je čas, v katerem živimo, izjemno
bogat z dogodki vsake vrste. V naravi smo priča
menjavanju letnih časov, človeški rod pa v te menjave
vnaša čas blagostanja in revščine, čas bežanja in miru, čas
strahu in gotovosti. Čez vse pa se preliva Božji čas, ki je čas
milosti. Milost ali dar je pravzaprav že to, da sploh imamo
čas. Čas zase, za druge, čas za Boga in Marijo. Čas, da se
iz njega kaj naučimo, da iz njega potegnemo najboljše, kar
lahko.
V začetku meseca decembra smo tako vstopili v leto
usmiljenja, o katerem ste lahko več prebrali že v prejšnji
številki oznanil. V ta milostni čas pa bo vstopil še nekdo.
To je naša in Božja mati Marija, ki nas želi voditi skozi čas
zgodovine, proti tistemu najbolj milostnemu času, ki je
samo pri Bogu. Tako se je predstavila malim pastircem
v Fatimi. Ves čas, še posebej ob prvih sobotah, se bomo
pripravljali na posvetitev in izročitev njej. Ko bo mimo
praznik Jezusovega darovanja v templju, bomo kmalu
vstopili v postni čas. V njem bomo lahko še posebej blizu
Mariji, ki je na križevem potu s svojim Sinom prehodila
gotovo najtežji čas svojega življenja.
Ravno zato nam je lahko najbližje pribežališče v stiskah,
ker jih tudi sama dobro pozna in nas lahko zato tudi
najbolje razume. Naš čas stisk in trpljenja pa lahko skupaj
z njo postane čas posebno velikih milosti.
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Marija;
Mati Kristusova,
Mati Cerkve,
Mati milosti božje,
Mati ljubezniva,
Začetek našega veselja,
Vrata nebeška,
Pribežališče grešnikov,
Tolažnica žalostnih,
Pomoč kristjanov
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OBISK FATIMSKE MARIJE ROMARICE
IN OBHAJANJE PRVIH SOBOT

povzročil smrt milijonov nedolžnih ljudi. V Italiji
se mu je pridružil Benito Mussolini. Tako so bili
komunizem, nacizem in fašizem največja nesreča
za prejšnje stoletje. Vsekakor bi ne prinesli tako
V letošnjem letu nas bo obiskala Fatimska Marija
strahotnih posledic, če bi ljudje prisluhnili Devici
Romarica. Pri nas bo v dneh od 13. maja do 13.
Mariji. Tri pogoje bi bilo treba izpolniti, da ne bi
oktobra 2016. Na ta dogodek naj bi se tudi v
prišlo do druge svetovne vojne in tako obsežnega
novomeški škofiji duhovno pripravili, in sicer z
širjenja brezbožnega komunizma, pa tudi
obhajanjem petih prvih sobot od januarja (ali
nacizma in fašizma: človeštvo ne bi smelo več
februarja, ker bo fatimski kip v naši škofiji
žaliti Boga z velikimi grehi, Cerkev bi morala
junija) do maja. Zato škof Glavan prosi,
začeti obhajati pobožnost petih prvih sobot
da v svojih župnijah poživimo ali na novo
in papež bi moral skupaj z vsemi škofi sveta
vpeljemo prvosobotno pobožnost in se na
posvetiti Rusijo Marijinemu brezmadežnemu
zadnjo prvo soboto ali dan obiska Marije
Srcu. Toda človeštvo je vedno bolj žalilo Boga,
romarice posvetimo in izročimo Jezusovemu
pobožnost petih prvih sobot se je le počasi
in Marijinemu Srcu.
in z zamudo uveljavljala, papež je skupaj
Več o pripravi najdete na: http://
s škofi sveta posvetil Rusijo in ves svet
pridi.com/svetoleto15-16/sveto-letoMarijinemu brezmadežnemu Srcu šele
usmiljenja-in-fatimska-marija-romarica/
25. marca 1984. Takrat se je začel rušiti
Marija bo tako k sebi vabila vse Slovence.
komunizem. Kar se je zdelo nemogoče,
Kip bo predstavljal in nam približal vse
je postalo resničnost. Hudobni duh in
fatimske dogodke in predvsem Marijina
njegovi pomagači pa niso bili zadovoljni
naročila. Vodila nas bo k spreobrnjenju
s papežem Janezom Pavlom II. in s
in poglobljeni veri v Kristusa ter k
slabitvijo moči komunizma. Uporabili
življenju po njegovem evangeliju. Po
so turškega terorista Ali Agça, ki je
Mariji k Jezusu!
13. maja 1981 na Trgu svetega Petra
S Fatimo je mnogo bolj, kot si mislimo,
streljal na papeža in ga hudo ranil.
povezana zgodovina Cerkve in sveta
Papež je kakor po čudežu ostal pri
v dvajsetem stoletju. Ta bi bila lahko
življenju. Ozdravljenje je pripisoval
popolnoma drugačna, kot je bila,
Marijini priprošnji. Naslednje leto,
mnogo manj ali sploh ne krvava, če bi
13. maja 1982, se je v Fatimi osebno
ljudje poslušali in uresničevali Marijina
zahvalil Materi Božji za rešitev. Leta
sporočila, ki jim jih je posredovala po
1984 je fatimskemu svetišču
treh preprostih pastirčkih; Luciji,
izročil kroglo, ki ga je 13. maja
Frančišku in Jacinti.
Obhajanje petih prvih
1981 zadela na Trgu svetega
Fatimski dogodki so se zgodili
Petra. Ta krogla je sedaj vdelana
predvsem v letih 1916 in 1917, ko
sobot po fatimsko:
v kroni Fatimske Gospe kot
so se v Rusiji že začeli pripravljati
●● obhajamo zakrament
priča papeževe žrtve, ljubezni,
na oktobrsko revolucijo in je
sprave (lahko že več dni
odpuščanja in popolne
kmalu zatem pokazala svoje ostre
prej ali pozneje, vendar
pripadnosti Materi Božji, ki je
zobe komunistična diktatura.
moramo biti ob prejemu
bila vse življenje njegova Zvezda
Bilo je v času prve svetovne
sv. obhajila v posvečujoči
vodnica. To je izrazil z geslom:
vojne, v katero je bila vključena
milosti),
Marija, ves sem tvoj!
tudi Portugalska. Marija je s
●● prejmemo zadostilno sv.
Povabljeni smo, da omenjene
svojimi prikazovanji v Fatimi kot
Obhajilo,
tri pogoje, ki jih je Devica
skrbna Mati Cerkve in človeštva
●● zmolimo del rožnega venca,
Marija posredovala človeštvu,
hotela posredovati kot Kraljica
●● petnajst minut delamo
izpolnjujemo tudi mi.
miru. Dejansko je bil v prejšnjem
družbo Marijinemu srcu s
stoletju zelo ogrožen prav mir. V
premišljevanjem ene ali več
Presveto Srce Jezusovo, usmili
tridesetih letih prejšnjega stoletja
skrivnosti rožnega venca.
se nas!
je prišel na oblast v Nemčiji
V naši župniji bomo začeli s
Brezmadežno Srce Marijino, bodi
zloglasni Adolf Hitler, ki je začel
prvo soboto v februarju.
naše rešenje!
drugo svetovno vojno in z njo

POSVETITEV
JEZUSOVEMU IN
MARIJINEMU SRCU
Človeštvo danes bolj kot kdajkoli
potrebuje Božje dobrote,
ljubezni in usmiljenja. Prav
tega smo deležni pri
posvetitvi Jezusovemu
in Marijinemu Srcu
in pri življenju iz te
posvetitve.
Bistvo posvetitve
Bistvo posvetitve je v
skladu s posvetitveno
molitvijo zavestna in
popolna odpoved grehu,
zapeljivosti zla in hudemu
duhu ter nepreklicna
podaritev Marijinemu Srcu in
po njem Jezusovemu Srcu, kot
odgovor na njuno ljubezen. S to
posvetitvijo se zavestno obnovi
in poglobi krstna posvetitev
Bogu. Vsi ljudje smo Jezusovi,
ker je naš Stvarnik in Odrešenik.
Še bolj smo po svetem krstu
njegovi vsi kristjani. Pripadnost
Jezusu moramo potrditi in jo nato
vedno znova potrjevati z osebno
odločitvijo zanj. To se na odličen
način zgodi pri dobro pripravljeni
posvetitvi Jezusovemu Srcu.
Nismo le Jezusovi, ampak tudi
Marijini, saj je naša duhovna mati.
Kdor se izroči Marijinemu Srcu,
ga ona izroči Jezusovemu. Ona
je bližnjica k Jezusu, srednica in
priprošnjica pri njem. S posvetitvijo
po Mariji izročimo Jezusu: svojo
dušo in telo, duhovni napredek,
svoje molitve, žrtve in dobra
dela, svoje skrite duhovne boje,
prizadevanje za čistost duše,
različne križe, zdravstveno stanje,
svojo družino, znance in prijatelje,
svoj poklic in materialne dobrine.
V nas se začne novo življenje, ki
je oblikovano po Jezusovem in
Marijinem Srcu. Ko se podarimo
Jezusu in Mariji, smo njuna last in
onadva bosta skrbela za nas kot
za svojo lastnino.

Življenje iz posvetitve
Posvetitev ni le enkratno dejanje.
S svojim življenjem jo vsak dan
znova potrjujemo in obnavljamo.
Ob njegovem Srcu lahko naše
srce zopet zažari v ljubezni, se
napolni z dobroto in ljubeznijo,
zahrepeni po svetosti ter
začne nesebično ljubiti.
Samo ljubezen lahko
vzpodbudi človeka za
nesebično ljubezen.
Sveta Marjeta Marija
Alakok je zapisala:
»Zdi se mi, kako
ni krajše poti, da
pridemo do popolnosti,
in da ni bolj gotovega
sredstva za zveličanje,
kakor je posvetitev Božjemu
Srcu.«
Svetnica je večkrat izjavila:
»Mislim, da se ne bo pogubil
nihče, kdor bo Jezusovo Srce častil
in se mu posvetil.«

vajinih ljubečih Src.
Varujta nas v vseh nevarnostih
in nas po končanem zemeljskem
romanju srečno pripeljita v večno
domovino. Amen.

Napovednik
17. 1. 2. nedelja med letom
18. 1. Sestanek za starše
PRVOOBHAJANCEV, po maši /
ob 18:40
20. 1. Skupna dekanijska
priprava staršev na krst v
Šmihelu, ob 19h
24. 1. 3. nedelja med letom in
sestanek ŽPS, ob 18h v župnišču
31. 1. 4. nedelja med letom –
nedelja Svetega pisma
1. 2. Srečanje zakonske
skupine, ob 20h v župnišču
2. 2. Jezusovo darovanje –
svečnica
5. 2. Prvi petek in obisk
starejših in bolnih po domovih z
Najsvetejšim
6. 2. Prva sobota – škofijsko
romanje mežnarjev, krasilcev in
krasilk v novomeško stolnico,
vstop skozi svetoletna vrata, kjer
bo maša z nagovorom. Začetek
ob 8:30.

Molitev za pripravo
na osebno posvetitev
Presveto Srce Jezusovo,
brezmadežno Srce Marijino, vama
se hočemo osebno posvetiti in
izročiti.
Pomagajta nam, da bomo v času
priprave bolje doumeli vajino
izredno ljubezen do nas in bomo
to ljubezen vračali s poglobljeno
molitvijo in bolj krščanskim
življenjem. Radi bomo molili rožni
venec in častili Najsvetejše.
Trudili se bomo za večjo zvestobo
evangeliju ter Božjim
in cerkvenim
OZNANILA izdaja
ŽUPNIJA STOPIČE
zapovedim, zlasti
župnija Stopiče
Stopiče 28, 8322 Stopiče
zapovedi ljubezni
Odgovarja:
Telefon:
07/30-89-275
do Boga in do
Tadej Kersnič, župnik
GSM:
031/810-351
bližnjega.
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
Bolj dejavno
www.zupnija-stopice.rkc.si
bomo sodelovali
pri mašni daritvi
Transakcijski račun župnije Stopiče:
ter pri obhajanju
SI56 1990 0500 8620 650
prvih petkov
Ure, ko me skoraj zagotovo najdete v župnišču so:
in prvih sobot.
ponedeljek
četrtek
sobota
nedelja
Polni zaupanja se
Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Po mašah.
zatekamo v zavetje
Vse dni po večerni maši, kadar je ta v Stopičah.

Ker je nedelja Gospodov dan, je torek dan gospodov. ;) :)
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
7h (STOPIČE) ++ Ana Fink, 2. obl.,
2. NEDELJA
in Janez
MED LETOM
ANTONOVO 9h (ŠENTJOŠT) + Alojz Kastelic, obl.
V zahvalo
17. januar
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Melita Pavlič, obl.
18. januar
Marjeta Ogrska

TOREK
19. januar

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
20. januar

18h (DOLŽ) za zdravje
+ Marija Može

ČETRTEK
21. januar

PETEK
22. januar

18h (HRUŠICA) ++ Jože in Marija
Udovč, obl.
+ Stanislav Omerzu
18h (DOLŽ) ++ Kristina in Anton
Mihalič, obl.

SOBOTA
23. januar

18h (STOPIČE) + Jože Turk
++ Jože Puhan

Makarij
Aleksandrijski
Sebastijan
(Boštjan)

Agnes (Neža)
Vincencij

Zaroka Marije in
Jožefa

PONEDELJEK 18h (HRUŠICA) + Jože Mervar, obl.
1. februar
Brigita Irska

TOREK
2. februar
Jezusovo
darovanje
v templju svečnica
SREDA
3. februar

10h (DOLŽ) ++ Janez Kralj in starši,
obl.
18h (STOPIČE) ++ Marija in Ančka
Murn
++ starši Jože in
Alojzija Kralj, (GTV)
18h (STOPIČE) + Jože Šega

ČETRTEK
4. februar

18h (CEROVEC) +Frančišek Drab
+ Jožef Juršič, obl.
(Iglenik)
17h (DOLŽ) po namenu
18h (STOPIČE) ++ Anton Brulc, obl.,
in starši
18h (STOPIČE) + Rozalija Mužar,
30. dan

Blaž

Jožef Leoniški

PETEK
5. februar

Agata

SOBOTA
6. februar

Pavel Miki idr.
jap. mučenci

5. NEDELJA
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ oče, mami in brat MED LETOM
Alibegović, Kos
7. februar
Frančišek
Marija in Franc
Saleški
(Suada Kovač)
+ Miha Košale, obl. PONEDELJEK
8. februar
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Marija Gliha, 1. obl. Jožefina Bakhita
25. januar
+ Jože Cimrmančič
TOREK
Spreobrnitev
apostola Pavla
9. februar
Apolonija
8h (STOPIČE) po namenu
TOREK
26. januar
SREDA
Timotej in Tit
10. februar
SREDA
18h (STOPIČE) + Franc Šašek, obl.
PEPELNICA –
27. januar
(Stopiče 42)
strogi post
Angela Merici
++ starši Tomc in
Anica Perko
ČETRTEK
18h (CEROVEC) ++ Grubar Anton in 11. februar
ČETRTEK
Lurška Mati
Terezija, obl.
28. januar
Tomaž Akvinski
+ Terezija Kastelec Božja
18h (OREHEK) vsi pokojni iz
PETEK
PETEK
rodbine Turk (Moškovi) 12. februar
29. januar
Konstancij
++ Rozalija Hočevar Humbelina
in vsi pokojni iz
družine Hočevar SOBOTA
18h (OREHEK) + Viktorija Turk, obl. 13. februar
SOBOTA
Jordan Saški
30. januar
Martina
1. POSTNA
4. NEDELJA
7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
MED LETOM 10h (STOPIČE) ++ Marija, Marko in Valentin
31. januar
Marina Mežnar
14. februar
Janez Bosko
(Brezovica 6)
3. NEDELJA
MED LETOM
24. januar

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ starši Murn (Vel.
Oreh. 7) in Turk(Sela 4)
+ Andrej Luzar, obl.
18h (STOPIČE) + Stanislav Vidic,
obl.
8h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ) ++ Škrbec Elica in starši
Juršič (Florjanovi)
18h (STOPIČE) + Jožefa Turk, obl.
(GTV)
18h (STOPIČE) + Anton Erlah, obl.
++ Ana in Ivan
Šantelj, obl.
18h (OREHEK) vsi pokojni iz
družine Turk
(Hrib pri Orh.)
18h (ZAJČJI VRH) vsi pokojni iz
družine Mirtič
(Zajčji Vrh)
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Kastelec,
9. obl.

