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„Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in 
obteženi, in jaz vas bom Poživil?“

Kako smešnega in hkrati nebogljenega se počutim, kadar se 
jezim zaradi različnih neljubih dogodkov v svojem življenju. 

Ljudje se jezimo in besnimo samo zato, ker mislimo, da je 
prav vse odvisno samo od nas, na Boga pa pozabimo. S takim 
ravnanjem nevede prelagamo nase breme celotnega dne, 
tedna, meseca in posledično tudi pritisk ... Kdo pa more nositi 
toliko čisto sam? V tem je največja tragikomičnost kristjana. 
In potem se vprašam: »Čakaj! Ali sploh imam vero? Kaj pa jaz 
verujem?« Jezus nekoč dejal: „Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni 
in obteženi, in jaz vas bom poživil?“ Mt 11,28 Vabi nas, da mu 
na začetku dne zavestno izročimo sebe, ljudi ki jih bomo srečali 
in svoje delo. S takim izročanjem se postopoma učimo tudi 
na končno izročitev svojega življenja Bogu. Greh je pač v naše 
telo vnesel smrt. Zato je vse podvrženo njej. Tudi narava. Ni pa 
smrt konec vsega. Če bi bilo tako, potem se v življenju ni vredno 
truditi za nič drugega kot le za lasten užitek. Če bi bilo temu 
tako, potem čemu žrtve staršev za svoje otroke? 
Življenje pa se po smrti nadaljuje na večnosten način. To nam 
dokazujejo posredovanja Device Marije in svetnikov, katerih se 
bomo spomnili prvega novembra in jih prosili v litanijah, naj 
prosijo za nas Boga nebeških darov. 
Dokaz za večno življenje pa so tudi srečanja ljudi z že 
rajnimi. Morda se sliši nekoliko srhljivo, a le zato, ker nam 
to ni vsakdanje, je pa resnično. Tudi njih se bomo spomnili v 
molitvi, predvsem pa v odpuščanju, ki njim in nam odpira pot k 
Božjemu obličju.  t.k.

Ljubi,  
dokler imaš čas!
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PROŠNJA ZA ZAHVALNO NEDELJO - 
6.11. 2016
Po obeh mašah na zahvalno nedeljo želim, da bi 
se pred cerkvijo nekoliko ustavili in pokramljali ob 
pecivu, vinu, čaju in kavi. Zato vse gospodinje dobre 
volje naprošam, da bi za zahvalno nedeljo napekle 
slano ali sladko pecivo, gospodarje pa naprošam 
za vino. Če je le mogoče, bi pecivo in vino prinesli 
do sobote v župnišče, kdor pa želi, lahko omenjeno 
prinese tudi s seboj k/po maši.

Tako je naslov knjižici, ki je nastala izpod peresa 
neutrudnega patra Vitala Vidra, ki že 50 let 

sodeluje z zakonskimi pari, in  je ustanovitelj 
Šole za zakon ter voditelj zakonskih skupin 
Najina pot. Knjižica je, kot sam pravi, povzetek 
vseh dolgoletnih spoznanj o zakonu in njegovi 
zakramentalnosti. Knjiga nam sporoča, da zares 
osrečuje tak zakon, ki ga mož in žena živita po 
njegovih preprostih, a trdnih zakonitostih. In v 
knjižici so te zakonitosti tudi predstavljene z jasno 
besedo.
Ker se bliža zahvala za zakonske jubileje, naj 
povzamem nekaj avtorjevih misli na temo: Zakon 
zori.
„Ko so se otroci osamosvojili, imata zakonca za 
sebe več časa. Ta čas je treba čim bolje uporabljati. 
Vsaka ura življenja, ki vama je podarjena, je 
obenem naloga, da jo napolnita z dobrim.
Zdaj je tudi izrazito blagoslovljen čas, da se 
zakonca vračata drug k drugemu. To pa ne gre brez 
sestopanja v vajin notranji svet. Saj človek ni samo 
tisto, kar se na njem vidi, ampak predvsem, kar 
je v njem. To si morata drug drugemu povedati. 
Zato je še naprej in še posebej zdaj vajina velika 
zakramentalna naloga, da vedno znova najdeta 
čas za pogovor o sebi. Ne o otrocih, ne o službi ali 
upokojitvi, ne o politiki, ne o sorodnikih. Seveda 
tudi kdaj o tem, vendar ne na škodo pogovora 

o sebi. Kako vidva vse doživljata, česa si želita, 
kaj vaju moti ali prizadeva? Koliko sta se naučila 
pogovarjati o sebi ali bolje: poslušati drug drugega, 
potem pa spraševati tistega, ki je pripovedoval, ali 
ga je prav razumel? Pri takem pogovoru je seveda 
potrebna potrpežljivost, da znata počakati na pravi 
trenutek in ne govorita predvsem o napakah. Vajina 
naloga je, da vedno znova prihajata na skupni 
imenovalec, kar pomeni, da sta oba zadovoljna 
z rešitvami in sta na ta način po Jezusovih 
besedah“oba eno telo“ ali oba eno srce in duša, oba 
ena zakonska oseba.
Dobro vedno deluje dobro. Zato  ne pozabita vedno 
znova pripovedovati si veliko lepega in dobrega iz 
svojega življenja. Zahvaljujta  se drug drugemu za 
vztrajnost in brezpogojno ljubezen, s katero znata 
prenašati tudi napake in nepopolnosti drugega. 
Tega dobrega je gotovo več kot onega drugega. 
Izpovedujta si, da se kljub vsemu ali zaradi vsega 
imata življenjsko rada, da se torej ljubita in da je čas 
nove, zrelejše, trdnejše in bolj osrečujoče ljubezni.
Življenja ne moreta meriti samo od rojstva ali od 
poroke, ampak tudi od zdaj do smrti in večnosti. 
Ta čas skupnega življenja je še bolj pomemben 
od prejšnjega, ker gre, če tako rečemo za „končni 
rezultat“. Zaključek velikih skladb je navadno 
najbolj dodelan in najbolj slovesen.
vanda zadnik

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH 
JUBILEJEV
Spoštovani zakonci!  Ob vašem jubileju se želimo 
z vami poveseliti in se pri sveti maši na zahvalno 
nedeljo,  6. 11. 2016, ob 10h zahvaliti Bogu za njegov 
blagoslov. Zato vas skupaj z zakonsko skupino 
vabim, da se do 31. 10. prijavite v župnišču. Tudi 
vi ste za župnijo dragocen biser, saj ste pričevalci 
Božje ljubezni. Pri maši se bomo spomnili tudi 
tistih, ki svojega jubileja ne morejo obhajati skupaj 
s svojim sozakoncem. 

ZAKON, KI OSREČUJE



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
23. 10. Žegnanjska nedelja
24. 10. Srečanje zakonske skupine,  
ob 20h
30. 10. Spovedovanje pred prazniki,  
ob 14h. Spovedovala bova 
p. Krizostom in jaz. 
1.   11. VSI SVETI, maša in molitve 
na DOLŽU, ob 16h. Večerne molitve 
po cerkvah, ob 18h
2.   11. Spomin vernih rajnih, maša 
in molitve v ŠENTJOŠTU, ob 16h
3.   11. Maša in molitve v HRUŠICI, 
ob 16h
4.   11. Prvi petek, maša in molitve 
na CEROVCU, ob 16h
5.   11. Prva sobota, maša in molitve 
OREHKU, ob 16h
6.   11. ZAHVALNA NEDELJA 
in praznovanje ZAKONSKIH 
JUBILEJEV.
13. 11. 33. nedelja med letom in 
ŽEGNANJE na DOLŽU, ob 10h
16. 11. Skupna dekanijska priprava 
na krst v Šmihelu, ob 19h.
20. 11. Nedelja Kristusa Kralja in 
DEKANIJSKO SREČANJE ŽPS v 
Baragovem zavodu, ob 14.30
26. 11. Delavnica adventnih 
venčkov, ob 10h v učilnici

»Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober, ker na 
veke traja njegova dobrota.« (Ps 118,1)

Srečanje z znanko, ki je hitela 
na obisk k hudo bolni sosedi 

par dni nazaj, me je spodbudilo, 
da sem pričela razmišljati o 
hvaležnosti. Videla sem, da se 
srečanja veseli, da jo obisk sam 
osrečuje. Nisem se zavedala, da 
sem jo s kritikami in tarnanjem 
nad svojo usodo bombardirala 
tako, da nisem pustila možnosti 
za dialog. Ko sva se razšli, me 
je prešinila misel, da za svoje 
bližnje ne pokažem dovolj 
zanimanja. Otroci so naš 
največji dar in čudež, pa se jim 
premalo posvečam. Če bi se malo 
potrudila, bi verjetno tudi v možu 
videla nekoga, ki čaka, kdaj ga 
bom opazila in mu namenila 
malo pozornosti. Saj ni potrebno 

veliko. Iskren pogled, nasmeh 
in besede, oprosti, ker se ti ne 
posvečam dovolj. Tako dragocen 
si v mojem življenju, hvala, ker si 
še vedno del mojega življenja.  
In sklenem, da se bom lotila 
spremembe. Ne bom čakala na 
jutri, takoj danes bom začela. 
Za vse gre zahvala Bogu, vse 
prihaja od njega in po njem. 
Razmislila bom, čemu lahko 
namenim hvaležnost. Temu, da 
sem rojena na ta svet, da živim v 
miru in sem danes zdrava, imam 
topel in urejen dom? Da imam 

različne darove in nagnjenja, 
ki mi omogočajo, da opravljam 
vsakdanje delo? Ali pa, kot 
pojemo v pesmih, zahvala za 
vsako jutro, za darove našega 
dela v naravi ali na delovnih 
mestih. Hvala za vsak sončni 
žarek in dežne kaplje, za veter, ki 
premeša zrak, za sneg in mraz, 
ki dajeta počitek zemlji in vsemu 
živemu na njej. 
Še posebej sem hvaležna za svoje 
starše, ker so svoj zakon sklenili pred 
Bogom in nas otroke vzgajali v veri. 
Zato občudujem vse zakonce, ki so 
svoje skupno življenje znali voditi z 
Bogom ter z njegovo pomočjo in so 
si vzeli čas za molitev, bili hvaležni 
drug za drugega in znali drug z 
drugim potrpeti. 

Dobri Bog, Ti si tako mogočen, 
moja hvaležnost 
do Tebe je tako 
neznatna. Moja 
usta in moje misli 
ne najdejo dovolj 
lepih in mogočnih 
besed zahvale. 
Naj Ti to moje 
razmišljanje dam 
kot izraz svoje 
hvaležnosti.
Kako se boš danes 
Ti zahvalil Bogu?
P.s.
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PRVA SOBOTA
5. november
Zaharija in 
Elizabeta

16h (oreHek) + Jure Pirc, 10. obl., 
                            + Janez Ovniček, obl., 
                               in st. starši 
                            ter  molitve za rajne
18h (stoPiČe) + Boža Gregorčič

32. nedelja 
med letom - 
zaHvalna
6. november

7h (stoPiČe) za župljane
10h (stoPiČe) ++ Melanija Bober, obl., 
                                 in Jože Ovniček,
                  vsi živi in pokojni Murnovi

PONEDELJEK
7. november
Engelbert

18h (stoPiČe) ++ starši Strajnar 
(oče Anton, obl.) in brat Alojz, obl.

TOREK
8. november
Gotfrid (Bogomir)

8h (stoPiČe) po namenu

SREDA
9. november
Posvetitev 
Lateranske bazilike

18h (stoPiČe) + Erlah Anton 
                                 Dušan, obl.

ČETRTEK
10. november
Leon Veliki

18h (oreHek) + Anton Božič
                            ++ Mežnar Ana, obl., 
                                  in Martin 

PETEK
11. november
Martin iz Toursa

17h (dolž) ++ Ovničkovi ter Franci 
                            Može in starši
18h (stoPiČe) + Jani Staniša, obl., 
                                 za zdravje

SOBOTA
12. november
Jozafat Kunčevič

11h (ŠentjoŠt) vsi pokojni iz 
                 rodbine Može (Šentjošt 13)
18h (dolž) ++ Jože Ovniček, obl., 
                            in sin Jože

33. nedelja 
med letom
13. november

7h (stoPiČe) ++ Fink Janez, obl., 
                                 in Ana
10h (dolž) za župljane

PONEDELJEK
14. november
Lovrenc Irski

Maša drugje po namenu

TOREK
15. november
Albert Veliki

Maša drugje po namenu

SREDA
16. november
Marjeta Škotska

18h (stoPiČe) + Franc Kralj

ČETRTEK
17. november
Elizabeta Ogrska

17h (oreHek) + Slavica Turk, 30. dan
18h (HruŠiCa) + Jožef Brulc, 1. obl., 
                                 in pokojni Brulc

PETEK
18. november
Posvetitev bazilik 
sv. Petra in Pavla

18h (stoPiČe) + Štefan Murgelj

SOBOTA
19. november
Matilda

18h (stoPiČe) + Janez Kastelec

kristus kralj 
vesoljstva
20. november

7h (stoPiČe) za župljane
10h (stoPiČe) + Lucija Judež, obl.

30. nedelja 
med letom - 
misijonska
23. oktober

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

PONEDELJEK
24. oktober
Anton Marija Claret

19h (dolž) + Ana Šašek, obl.
                      + Jožef Mantelj, 30. dan

TOREK
25. oktober
Krizant in Darinka

8h (stoPiČe) + Boža Gregorčič

SREDA
26. november
Rustik

19h (dolž) + Franc Bačar, obl.

ČETRTEK
27. oktober
Sabina Avilska

19h (stoPiČe) + Martina Koračin

PETEK
28. oktober
Simon in Juda Tadej

19h (stoPiČe) ++ družini Gazvoda 
                                   in Staniša
                               + Juršič Stane, obl.

SOBOTA
29. oktober
Mihael Rua

19h (stoPiČe) + Marija Klobučar, obl.
                            + Janez Kožar, obl.
PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS

31. nedelja 
med letom - 
žeGnanjska
30. oktober

7h (stoPiČe) za župljane
10h (stoPiČe) + Matija 
                                Cimermančič, obl.
                            + Anton Borsan, obl.

PONEDELJEK
31. oktober
Volfgang

18h (CeroveC) ++ Terezija Drab, obl. 
                                   in vsi pokojni Drab
                    za zdravje (Juršič, Robek)

TOREK
1. november
vsi sveti

7h (stoPiČe) za župljane
10h (stoPiČe) ++ Jože, Slavka in 
                             Andreja Ucman
za pokojnega darovalca ledvic in za 
zdravje
14h (stoPiČe) litanije vseh 
svetnikov v cerkvi in molitve na 
pokopališču pri križu 
16h (dolž) ++ Brulc in Florjan, obl., 
molitve za rajne

SREDA
2. november
spomin vseh 
vernih rajnih

7h (stoPiČe) + Edi Eberl in vsi rajni 
                              dušni pastirji 
               ter molitve na pokopališču
16h (ŠentjoŠt) vsi rajni in molitve 
                                 za rajne

ČETRTEK
3. november
Viktorin Ptujski

16h (HruŠiCa) ++ Frančiška Povše, 
                                   obl., in Franc ter 
                                   molitve za rajne

PRVI PETEK
4. november
Karel Boromejski 
(Drago)

16h (CeroveC) ++ Marija Didovič, obl. 
  ++ Janez in Frančiška Kastelic, obl.  
                                    Darinka Pavlin         
                           ter molitve za rajne
18h (stoPiČe) + Milan Rozenberger
                            + Jožef Bele, 30. dan


