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MESEC OKTOBER IN ROŽNI VENEC
Dragi vsi!
Vstopamo v mesec oktober, mesec molitve, mesec rožnega 
venca. 7. oktobra obhajamo praznik Rožnovenske Matere Božje, 
13. oktobra pa se spominjamo zadnjega prikazanja v Fatimi, pri 
katerem se je Marija razodela kot Gospa svetega rožnega venca.
Zaustavimo prehitre korake, vzemimo si čas zase, za umiritev 
svojega duha. Cerkev nas vabi torej k molitvi rožnega venca, ki je 
ena najlepših molitev, v kateri nam je Bog v svojem usmiljenju 
podelil posebno učinkovitost tako za ohranitev vere kot za 
obrambo Cerkve pred sovražniki in tudi za obvarovanje sveta pred 
vojnimi katastrofami.
K pomnoženi in poglobljeni molitvi rožnega venca kliče stanje 
duha v Cerkvi in državi; h goreči molitvi rožnega venca kličejo prej 
slabe kot dobre razmere, ki prinašajo slabe socialne razmere in še 
večjo duhovno bedo. Lepo povabljeni k poglobljeni molitvi, tako 
osebni, kot občestveni, s priprošnjo za božji blagoslov.
V molitvi rožnega venca ob Mariji premišljujemo Jezusovo življenje 
od rojstva, javnega delovanja, trpljenja in vstajenja. Sestavljena je iz 
štirih delov: veseli, svetli, žalostni in častitljivi. Vsak del je sestavljen 
iz petih desetk. Desetko začnemo z molitvijo Oče naš, sledi deset 
Zdravih Marij in Slava Očetu ter vmesni vzklik:«O, Jezus, odpusti …« 
 Za vsako Zdravo Marijo izrečemo skrivnost, o kateri razmišljamo, 
ko molimo – torej dvajset odločilnih trenutkov v Jezusovem in 
Marijinem življenju, ki so pot človeškega odrešenja.
To molitev lahko darujemo za razne namene in potrebe, predvsem 
pa za mir in medsebojno ljubezen na svetu ter v zadoščenje za 
mnoge krivice in žalitve, ki jih storimo Bogu in drugim.
Naj nas ta molitev v tem mesecu združi v cerkvi, na poti, v 
čakalnici … - veliko je priložnosti.
Gospa, ki  vedno peš pride k maši, se prijaznemu vozniku, ki ji 
ponudi prazen sedež v svojem vozilu, nasmeji in pove, da je njena 
pot od doma do  cerkve kakor tudi nazaj dolga ravno za rožni venec.
Naj bo tudi vsem nam vsaka pot prilika, da v tem mesecu vsak dan 
podarimo Materi Božji dar molitve rožnega venca.  D.R.

»MOLITEV LEPA  

ZA VSAK DAN,

LE MOLI RAD JO,  

O, KRISTJAN …«
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Mati Terezija – Sveta Terezija iz Kalkute

Mati Terezija se je rodila 27. avgusta 1910 v 
albanski družini Bojaxhiu v Skopju. Oče Kole, ki 

je imel trgovino, in mati Drane sta svoji drugorojenki 
izbrala ime Agnes Ganxhe; brat Lazar je bil tri leta 
starejši, sestra Age pa tri leta mlajša. Oče je umrl, 
ko je imela Agnes komaj devet let. »Bili smo zelo 
povezani med seboj, tudi zaradi prezgodnje očetove 
smrti,« je pripovedovala mati Terezija. »Živeli smo 
eden za drugega in smo se tudi trudili drug drugega 
osrečevati. Bili smo med sabo povezani in zelo srečna 
družina.« Agnes je po končani osnovni šoli šla na 
gimnazijo. Živeli so blizu cerkve Srca Jezusovega. Družina 
je bila zelo verna. Agnes je sodelovala pri pevskem zboru, 
pridružila se je tudi misijonskemu krožku, kjer se je 
seznanila z delovanjem hrvaških in slovenskih jezuitov v 
bengalskem misijonu. Ob branju njihovih poročil v listu 
Katoliški misijoni se je v njej zbujal misijonski poklic. Pri 
mami se je učila dobrote do revežev. Kdor se je namreč 
oglasil pri njih, ni nikoli odšel praznih rok. 
V živahnem dekletu je vzklil redovniški in misijonski 
poklic. Nekaj tednov po svojem osemnajstem letu 
je odšla od doma in iz svojega rojstnega mesta 
odpotovala na Irsko, da vstopi v red loretskih sester, ki 
so delovale kot misijonarke v Indiji. Na Irsko in po dveh 
mesecih tečaja angleščine v Indijo je Agnes Bojaxhiu 
potovala skupaj s Slovenko Elizabeto Kajnč, ki je do 
konca svojega življenja ostala pri loretskih sestrah.
Po končanem noviciatu v Darjeelingu pod Himalajo 
sta imeli prve zaobljube. Agnes si je izbrala redovno 
ime Terezija, in sicer po sv. Tereziji Deteta Jezusa. To 
je bilo 24. maja 1931. Potem je mlada redovnica šla v 
St. Mary's College, kjer je dekleta iz »boljših« družin 
poučevala zemljepis in verouk. Po večnih zaobljubah 
leta 1937 je postala celo ravnateljica šole. »V Loretu sem 
bila najsrečnejša redovnica na svetu. Z veseljem sem 
poučevala. To delo se mi je zdelo zares apostolsko in mi 
je bilo zelo všeč.« Živela je v urejeni hiši, ki je bila svetla 
in snažna, imela je cvetoče vrtove in park, bila je pred 
zunanjim svetom zavarovana z visokim zidom. Sestra 
Terezija je tam živela mirno življenje dobre redovnice ... 
Vse do 10. septembra 1946, ki v redu misijonark ljubezni 

Prikazovalnik pesmi  
v župnijski cerkvi

V cerkvi smo na pobudo ŽPS začeli uporabljati 
prikazovalnik besedil cerkvenih ljudskih 

pesmi. Ob tej priložnosti se lepo zahvaljujem: 
Franciju Turku iz Gornje Težke Vode, ki je 
mojstrsko izdelal  stojalo za prikazovalnik, da 
se ga lahko odpre ali pospravi v čim manj moteč 
položaj, Mihu Hočevarju, Franciju Turku in Ivanu 
Erlachu pa za montažo. Prikazovalnik trenutno 
upravlja Martina Erlach, želim pa, da bi se javil še 
kdo, ki bi ga upravljal pri maši ob 10h. Upravljanje 
ni zahtevno, prav pa je, da upravljavec stoji poleg 
organista na koru zaradi komunikacije glede 
izbora pesmi. 

Nov oltar v cerkvi sv. Primoža in 
Felicijana na Velikem Cerovcu

V cerkvi na Velikem Cerovcu imamo od 18. 
septembra 2016 dalje nov premični daritveni 

oltar. Iz lesa ga je mojstrsko izdelal Sandi 
Zupančič, doma na Velikem Cerovcu. Za svoje 
delo ni zahteval nobenega plačila, zato se mu 
za njegov dar iskreno zahvaljujem. Lepo se 
zahvaljujem tudi ključarju Zlatku Krupiču, ki je dal 
pobudo za postavitev oltarja, kot tudi vsem, ki ob 
žegnanjih in pogrebnih mašah darujete svoj dar, 
da vaša cerkev ostaja lepa. 

Drenaža okoli podružnične cerkve 
na Dolžu

Letos poleti je podjetje Samigrad popravilo in 
razširilo drenažo okrog podružnične cerkve sv. 

Kozme in Damijana na Dolžu. Lepo se zahvaljujem 
ključarjema Francu Saksida in Janezu Juršiču, ki sta 
ob tem organizirala delovno akcijo in zbirala darove 
za poplačilo računa. Lepo se zahvaljujem tudi vsem, 
ki ste fizično ali denarno pomagali pri tem projektu.

Povezovanje naše župnije v molitvi rožnega venca

Z mesecem oktobrom, 
ki je posvečen molitvi 

rožnega venca, vstopamo 
v molitveno povezanost 
družin in posameznikov v 
naši župniji. Vsaka družina 
ali posameznik, ki bo 
želel en teden moliti rožni 

venec za kakršen koli namen, 
bo v nedeljo pri maši, ob 
10h, prejel molitveni križ. Ob 
njem naj bi molil/molili vsak 
dan do naslednje nedelje, ko 
prinese križ nazaj in ga izroči 
naslednjemu posamezniku ali 
družini. Če maše ni ob 10h ali je 

zaradi žegnanja kje drugje, 
bo predaja molitvenega 
križa pri maši ob 7h. Za 
prejem molitvenega križa 
se prijavite v župnišču. 
Začetek romanja križa po 
župniji bo v nedeljo,  
2. oktobra, ob 10h. 



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.

Ker je nedelja Gospodov dan, je torek dan gospodov. ;) :)

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

NaPoVeDNik
25. 9.  Slomškova nedelja in žegnanje na 
Dolžu, ob 10h
26. 9.  Srečanje zakonske skupine ,ob 
20h
28. 9.  Srečanje molitvene skupine, ob 
20h
2. 10.  Predstavitev birmancev in birmank 
ter podelitev Svetega pisma pri maši, ob 
10h – rožnovenska nedelja
5. 10.  Srečanje zakonske skupine, ob 
20h
7. 10.  Prvi petek
8. 10.  Prva sobota
9. 10.  Župnijsko romanje – 28. nedelja 
med letom
14. 10. Začetek duhovnih vaj v Šmarjeti 
za birmance 8. razreda
16. 10. 29. nedelja med letom
19. 10  Dekanijska priprava na krst v 
Šmarjeti, ob 20h
21. 10. Začetek duhovnih vaj v Šmarjeti 
za birmance 9. razreda
23. 10. Misijonska nedelja

pozabil. Zapisal sem te na dlan 
svoje roke.' Zapisani smo na 
dlani roke Boga, tako smo mu 
blizu. Tudi tisti nerojeni otrok 
je zapisan na dlan Božje roke. 
Najbolj me prizadene začetek 
tega stavka: 'Tudi če mati 
pozabi'... Največje zlo in največji 
rušilec miru je danes prav splav. 
Tudi nas, ki tu stojimo, so naši 
starši želeli. Ne bi bili tu, če nas 
naši starši ne bi želeli.« 
Nobelova nagrada za mir je 
materi Tereziji prinesla svetovno 
slavo, kar je bilo njej všeč le 
zaradi tega, ker so se njene 
ustanove naglo množile povsod. 
Raslo je tudi število misijonark 
ljubezni, ki pa jih je bilo veliko 
premalo, da bi mogle ustreči 
vsem prošnjam. Že leta 1978 
je mati Terezija odprla hišo 
misijonark ljubezni v Zagrebu, 
leto kasneje v Skopju in ob 
tej priliki je (30. junija 1980) 
obiskala Ljubljano, kamor so 
njene sestre prišle 16. julija 1987. 
Konec leta 1985 je mati Terezija 
odprla v New Yorku prvo hišo za 
bolnike, ki imajo AIDS, januarja 
1986 je šla na Kitajsko, kjer je 
bila ljubeznivo sprejeta.
 4. februarja 1986, med svojim 
pastirskim obiskom v Indiji, 
je papež Janez Pavel II. prišel 
tudi v Kalkuto in skupaj z 
materjo Terezijo sta šla skozi 
»hišo umirajočih«. »To je bil 
največji dan mojega življenja. 
Ob štiridesetletnici 
(7. oktobra 1990) 
je štela družba 
misijonark ljubezni 
3.500 sester, 
razkropljenih po 
460 hišah, ki so 
jih odprle po 95 
deželah sveta. 
»Ubogi so povsod,« 
je ponavljala Mati 
Terezija. Malo 
pred smrtjo se je 
pošalila: »Ko bom 
prišla pred svetega 

Petra, mi bo dejal: 'Pojdi nazaj na 
Zemljo, kajti v nebesih ni ubogih!'«
V nedeljo, 4. septembra, v letu Božjega 
usmiljenja, je bila v Rimu mati Terezija 
razglašena za  svetnico.
(povzeto po: Ognjišče, september 2016)

velja kot »dan navdihnjenja« . 
Sestra Terezija se je peljala 
z vlakom na duhovne vaje 
v Darjeeling in slišala glas. 
»Bila sem prepričana, da je 
bil to božji glas... Naročilo 
je bilo jasno: oditi moraš 
iz samostana in pomagati 
ubogim tako, da živiš 

z njimi. To je bila naloga, ukaz. 
Vedela sem, kaj moram storiti, 
nisem pa vedela, kako.«
Na praznik Marijinega srca, 22. 
avgusta 1952, je mati Terezija v 
Kalkuti odprla Dom za zapuščene 
umirajoče. Njeni oskrbovanci so 
se nastanili v zapuščeni stavbi ob 
svetišču hindujske boginje Kali. 
Leta 1953 so misijonarke ljubezni, 
katerih število je naglo naraščalo, 
dobile novo »materno hišo«, ki jim 
jo je podaril muslimanski sodnik. 
Tam je še zdaj »glavni stan« reda 
in tam je bila 13. septembra 1997 
pokopana mati Terezija. Nedaleč 
proč od te hiše je mati Terezija 
istega leta odprla dom za 
zapuščene otroke. Prav kmalu je 
odprla še dom za gobavce.
»Tokrat pa bo nagrada prišla v 
prave roke!« so rekli vsi, ko je 
Nobelov odbor pri norveškem 
parlamentu 17. oktobra 1979 
sporočil, da Nobelovo nagrado 
za mir za leto 1979 prejme mati 
Terezija iz Kalkute. »Nagrado 
bom sprejela v večjo čast Božjo 
in v korist naših ljudi, najbolj 
ubogih med ubogimi,« je dejala 
nagrajenka. Za svoje uboge je 
porabila visoko denarno vsoto, 
povezano z nagrado; ko je prišla v 
Oslo po nagrado, je najprej izrazila 
željo, naj denar, ki bi ga potrošili 
za slavnostno večerjo, nakažejo 
za uboge. V zahvalnem govoru po 
prejemu nagrade pa je povedala, 
kar ji je narekovalo srce: »Mislim, 
da danes mir najbolj ruši prav 
splav, ker je to neposredna vojna, 
pravo ubijanje z materine strani. V 
Svetem pismu beremo, kako Bog 
jasno pravi: 'Tudi če mati pozabi 
na svojega otroka, jaz te ne bom 
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PONEDELJEK
10. oktober
Danijel

19h (STOPIČE) ++ Kristina in Janez 
                                   Kozoglav, obl.

TOREK
11. oktober
Filip

19h (STOPIČE) ++ Jožef in Terezija 
                                  Malenšek

SREDA
12. oktober
Maksimilijan 
Celjski

19h (STOPIČE) + Milan Rozenberger

ČETRTEK
13. oktober
Gerald

19h (DOLŽ) v zahvalo

PETEK
14. oktober
Kalist I.

19h (DOLŽ) ++ Ana Ilijaž, obl., in 
                      Alojz ter brat Lojze, obl.

SOBOTA
15. oktober
Terezija Velika

19h (STOPIČE) vsi živi in pokojni 
                             Erlah
                          + Metod Jakše

29. NEDELJA 
MED LETOM

16. oktober

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ Anton Šega, obl., 
                                   in starši
                            + Terezija Mantelj, obl.

PONEDELJEK
17. oktober
Ignacij 
Antiohijski

18h (HRUŠICA) ++ Martina Brulc, 
                          2. obl. in pokojni Brulc
19h (OREHEK) ++ Janez Kralj, obl., 
                                  in Jakob Turk

TOREK
18. oktober
Luka

8h (STOPIČE) + Boža Gregorčič

SREDA
19. oktober

Pavel od Križa

19h (DOLŽ) ++ Janez Hrovatič, obl., 
                             in starši Gorenc
                         + Jože Hrovatič, obl. 
                             (Vrhe 18)

ČETRTEK
20. oktober

Rozalina

19h (DOLŽ) v zahvalo
                      ++ Marija Kobe, obl., vsi 
                             pokojni Kobetovi,  
                             Rajnuševi in Čeličevi

PETEK
21. oktober
Uršula

19h (STOPIČE) + Janez Kastelec

SOBOTA
22. oktober
Janez Pavel II.

19h (DOLŽ) + Janez Udovč, obl.
                      ++ starši Šašek, brat in 
                            starši Zelinger

30. NEDELJA 
MED LETOM - 
MISIJONSKA
23. oktober

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Anton Goršin, obl, 
                                  starši, 
                                 Ivanka in Franc 
                                 Polanko

26. NEDELJA 
MED LETOM - 
SLOMŠKOVA
25. september

7h (STOPIČE) za župljane

10h (DOLŽ) + Ana Saksida

PONEDELJEK
26. september
Kozma in Damjan

19h (DOLŽ) ++ Jožefa Klemenčič, obl., 
                           in Jožef

TOREK
27. september
Vincencij 
Pavelski

8h (STOPIČE) po namenu  v 
                zahvalo, čast in priprošnjo 
                sv. Antonu Padovanskemu

SREDA
28. september
Vaclav

19h (CEROVEC) ++ oče Jožef, obl., 
                         starši, brat Lado Juršič

ČETRTEK
29. september
Mihael, Gabrijel, 
Rafael

19h (STOPIČE) ++ Marija Gazvoda, 
                           obl., in starši Kastelic
                            ++ Uroš Hrušovar, 
                                 obl., in za zdravje
                      + Franc Kralj, 30. dan

PETEK
30. september
Hieronim

19h (HRUŠICA) + Alojz Borjan, 2. obl.

SOBOTA
1. oktober
Terezija Deteta 
Jezusa

19h (ŠENTJOŠT) + Ana Barborič

27. NEDELJA 
MED LETOM - 
ROŽNOVENSKA
2. oktober

7h (STOPIČE) + Andreja Ucman

10h (STOPIČE) za župljane

PONEDELJEK
3. oktober

Frančišek Borgia

18h (STOPIČE) ++ Jože Goršin, st., obl., 
                                 in Jože Goršin, ml.
                            + Franc Berkopec, obl.
19h (CEROVEC) ++ Jožef in Terezija 
                         Turk ter st. starši, obl.
                            ++ Tone, Anton in 
                              Marija Plantan, obl.

TOREK
4. oktober
Frančišek Asiški

8h (STOPIČE) za zdravje

SREDA
5. oktober
Favstina Kowalska

19h (DOLŽ) + Ana Saksida

ČETRTEK
6. oktober
Bruno

19h (HRUŠICA) + Stanislav Omerzu, 
                                 obl.

PRVI PETEK
7. oktober
Rožnovenska 
Mati Božja

18h (DOLŽ) + Marija Golobič

19h (STOPIČE) + pater Jurij Dolenc 
                                (OFM)

PRVA SOBOTA
8. oktober
Benedikta

14:30 (STOPIČE) poročna maša
19h (STOPIČE) ++ Renuša Pepca in 
                                 Franc ter Klobučar

28. NEDELJA 
MED LETOM
9. oktober

7h (STOPIČE) za župljane
ŽUPNIJSKO ROMANJE


