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»In sveta beseda
je človek postala,
med nami prebivala,
prebiva še zdaj …«

ADVENT

V

dušo je položena Božja ljubezen in zato človek vse življenje
hrepeni po Njem. A Gospod pozna svoje otroke in z
očetovsko ljubeznijo skrbi, da se ne bi nikoli počutili oddaljeni
in sami. Vsako leto se lahko zato veselimo Njegovega prihoda,
ko se Božje dete rodi med nami. Adventni čas je namenjen naši
pripravi, ki je nujno potrebna, da lahko v polnosti okusimo to
radost. Je tudi priložnost za poglobitev vere. Kristjani namreč
verujemo v Gospodovo nevidno prihajanje v srca ljudi po
delovanju svetega Duha, kar lahko razumemo in dojemamo
samo v moči vere.
Veselje ob Novorojenem pomeni
veselje ob novem življenju in lahko
simbolično nagovarja tudi k radosti
nad lastnim življenjem. Osrečuje
in pomirja pa tudi misel, da ni
vse zaman, da smisel obstaja in
da je cilj za nas že pripravljen
- večna združitev z Očetom, ki
svojih otrok navkljub grešnosti
ne preneha ljubiti .

M.U.
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RAZSEŽNOSTI MILOSTI OB JASLICAH

A

dvent je poseben čas v cerkvenem letu.
Bogoslužje je naravnano na prihajajoč božični
praznik.
Naše mize bodo krasili adventni venčki in za vsako
več prižgano svečko bomo bližje rojstvu.
Mesta in vasi so že obsijani z velikimi in malimi, s
trepetajočimi in vztrajnimi, z bleščavimi in manj
razkošnimi lučmi.
V nakupovalnih centrih se vse police šibijo pod
različnim okrasjem, darili in vsem, kar sodi zraven.
Tudi v vseh jaslicah, ki se delajo na klasičen način,
bomo našli posebno zvezdo, ki kaže na Betlehem, na
mesto rojstva. Nenavadna luč, ki kaže pot pastirjem
in modrim v temni noči Jezusovega rojstva.
Luč nam daje jasen pogled na vse okoli nas.
Okoli nas se nahaja luč in senca, življenje in smrt.
Smo pod lučjo, ampak raje gremo v mrak.
Darovano nam je življenje, a igramo se s smrtjo.
Smo neodločni. Ko pa se odločimo, se odločimo
napačno. Potrebujemo svetlobo, potrebujemo
jasnost. Človeštvo se nahaja v velikem mraku. Kot
otroci smo se bali teme, pa smo prihajali na svetlo,
zdaj se umikamo v temo.
Zdaj pa prihaja Bog v liku otrok in nam prinaša
svetlobo in življenje.
Dajmo mu na razpolago vse dobre čute, vse dobre
darove, ki smo jih prejeli po milosti božji. Kaj pa
imamo, česar nismo prejeli?

Predbožični čas je čas poslušanja. Poslušanja
pesmi. Božje besede, orgel. Skozi ušesa nam prihaja
radostna vest, vest o rojstvu otroka v siromašnem
okolju v Betlehemu, o rojstvu še danes opevanemu
in dar vsemu svetu. Vendar ta dar poslušanja včasih
usahne, ni nam lepo vse, kar slišimo. Poskušajmo
se v pripravah na praznovanje malo ustaviti in
prisluškovati, prisluškovati vsemu, kar v nas želi
prebuditi božično sporočilo. Rojen je On, ki razprši
vsak mrak, ki odžene vse zle sile sveta, samo to
moramo tudi sami želeti.
Jezus prihaja, da nas reši od nas samih, da nam
daruje novo moč za življenje . Ne bojmo se za jutrišnji
dan, ampak zaupajmo, da je On naša svetloba,
naša prihodnost. Jezus je stvarnost. On je resničen
tudi v novem delovnem dnevu po praznikih, on je
resničnejši v svoji ljubezni od vseh grobosti, na katere
bomo naleteli po veselem praznovanju. Izpolnimo
srce z božično radostjo tako zelo, da nam je nobena
zloba ne razbije.
Rojstvo pred več kot dva tisoč leti se je zgodilo za
vse nas, za vsakega izmed nas in ta otrok se tiče
vseh nas.
Z njegovim
rojstvom smo
vsi obsijani
in dajmo na
razpolago
vsa čutila,
da se bomo
z radostjo
in ljubeznijo
pripravljali v
adventnem
času na praznične dni tako na
zunaj kot v naših srcih in duši. Da
bodo vsi okoli nas čutili svetlobo,
ki jo delimo v družinah, med
sosedi, med farani. Drug drugemu
zaželimo mir. Kadar nekomu
zaželimo srečen božič, mu povejmo
to tako,da bo čutil, da ga gledamo
v svetlobi božiča, da je vreden v
Božjih očeh. Bog prihaja pomirljivo,
prihaja kakor tisti, ki prosi za
prijateljstvo in ljubezen. Naj sreča
božiča, Božje topline zajame
vsakega človeka in res postane
praznik sreče in radosti in tako
bomo z vsem srcem začutili vse
milosti ob jaslicah.			
D.R.

SKRIVNOST BREZMADEŽNEGA SPOČETJA

P

o starih krščanskih
spisih je bila Marija
dolgo pričakovan in
željen otrok svojih
staršev, Joahima in
Ane, katerega rojstvo
sta dočakala že v letih
starosti. V pričakovanju
sta se z molitvijo
obračala na Gospodarja
življenja, na Boga. Marija
je Božji otrok, ona je
izmoljen otrok. Ona je
znamenje, v katerem
smemo in moremo
prepoznati spočetje
in rojstvo vsakega
izmed nas.
Še predno so nas
starši želeli ali pa
tudi ne ali pa
Tolaži nas
so bili z našim
Čudodelna svetinja:
resnica: je
spočetjem
“O Marija, brez madeža
eno bitje iz
neugodno
spočeta, prosi za nas, ki
roda ljudi,
presenečeni,
se k tebi zatekamo.”
ki nam je
ostaja za vse
podoben,
nas močno
ki je uspel v življenju
prisotna resnica vere: Bog je
uresničiti vsem nam
vsakega izmed nas želel. Za
nedosegljive sanje.
vsakega izmed nas je imel
pripravljen načrt. Vsak človek Marija nikoli z ničimer
je željen Božji otrok. Z vsakim ni prizadela ljubezen
izmed nas ima Bog svoj plan Božjo, nikoli z ničimer
ni razžalostila Boga,
ljubezni in rešitve. To nam
ni samo brez greha
sporoča Marija.
spočeta, ona je brez greha
Tudi rojstvo Božje matere
živela v aktivnem delu
Marije je Božji načrt.
zemeljskega življenja
Vnaprej čuvana od izvirnega
v popolni predanosti:
greha –skrivnostnega
» Glej, dekla sem
brezmadežnega spočetja
pod srcem njene matere Ane Gospodova, zgodi se mi
po Tvoji besedi.«(Lk 1,38)
in z milostjo izpolnjena po
Nebeški Oče; naj na
besedah angela Gabrijela:«
priprošnjo matere
Zdrava, Marija, milosti
Tvojega sina tudi mi
polna!«, v popolni čistosti
pridemo čisti k Tebi.
njenega bitja, čistosti njene
»O, Marija, brez madeža
vesti, vsa v svetlobi, izbrana
spočeta, prosi za nas, ki
za mater Božjemu sinu, za
se k Tebi zatekamo.«
Mater vseh nas, začetnica
D.R.
novega življenja.

Napovednik
20. 11. Nedelja Kristusa Kralja in DEKANIJSKO
SREČANJE ŽPS v Baragovem zavodu, ob 14:30
21. 11. Srečanje zakonske skupine, ob 20h
22. 11. Premiera opere skladatelja Toma Kobeta - Pod
svobodnim soncem, ob 19h, v KC Janeza Trdine
25. 11. Začetek duhovnih vaj za ministrante v Šmarjeti
26. 11. Srečanje STIČNA DIHA za mlade v Baragovem
zavodu, od 9h – 15h
26. 11. Delavnica adventnih venčkov, ob 10h v župnijski
učilnici
27. 11. NEDELJA KARITAS
27. 11. Srečanje ŽPS, ob 18h, v učilnici
2. 12. PRVI PETEK
2. 12. Ponovitev opere skladatelja Toma Kobeta - Pod
svobodnim soncem, ob 19:30, v KC Janeza Trdine
3. 12. PRVA SOBOTA in molitev pred Najsvetejšim
pred mašo
3. 12. Ponovitev opere skladatelja Toma Kobeta - Pod
svobodnim soncem ob 19:30 v KUC Janeza Trdine
4. 12. 2. ADVENTNA NEDELJA
5. 12. OBISK SVETEGA MIKLAVŽA, ob 19h, v stopiški
cerkvi. Pravočasno se prijavite.
6. 12. Začetek postavljanja jaslic
8. 12. Praznik BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE
MARIJE
10. 12. Filmski večer za ministrante v Šentjerneju, ob 17h
11. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA
11. 12. ROMANJE za MINISTRANTE v adventni
ZAGREB, ob 14h. Prijavite se!
14. 12. Skupna dekanijska priprava na krst, ob 19h ,v
Šmarjeti
16. 12. Začetek BOŽIČNE 9-DNEVNICE
18. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA
OZNANILA izdaja
ŽUPNIJA STOPIČE
župnija Stopiče
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Odgovarja:
Telefon: 07/30-89-275
Tadej Kersnič, župnik
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče:
SI56 1990 0500 8620 650
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. 

Oznanila

župnije Stopiče

+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
KRISTUS
7h (STOPIČE) za župljane
KRALJ
VESOLJSTVA 10h (STOPIČE) + Lucija Judež, obl.
20. november
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Terezija Kastelec, obl.
21. november
+ Danica Bohte, obl.
Darovanje
Device Marije

TOREK
8h (STOPIČE) France
22. november
Cecilija

PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Jože Cimrmančič,
5. december
obl.
Sava

TOREK
6. december

18h (PANGRČ GRM) + Iljaževi in
Križanovi

SREDA
7. december

18h (CEROVEC) + Polona Juršič

Nikolaj
Amrož

ČETRTEK
18h (CEROVEC) + Martin Ucman,
SREDA
8. december
obl. (Vel. Cerovec 20) Brezmadežno
23. november
Klemen I.
spočetje
Device Marije
ČETRTEK
18h (STOPIČE) ++ Anton Brulc in
24. november
starši
PETEK
Andrej idr. viet. muč.
9. december
PETEK
18h (CEROVEC) ++ Turk in Juršič
Peter Fourier
25. november
SOBOTA
Katarina Aleks.
10. december
18h (STOPIČE) + Andrej Luzar
SOBOTA
Loretska Mati
26. november
Božja
Leonard
Portomavriški

1 ADVENTNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA 10h (STOPIČE) ++ starši Drenik in
KARITAS
brat
27. november
++ Avguštin Jože in
Stane, obl.
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Alojzij Mikec, obl.
28. november
Katarina Laboure

TOREK
8h (STOPIČE) + Boža Gregorčič
29. november

Filomen

SREDA
18h (OREHEK) + Slavica Kralj
30. november

Andrej

ČETRTEK
1. december

18h (STOPIČE) + France Slak, obl.

PRVI PETEK
2. december

17h (DOLŽ) + Jožef Mantelj
18h (STOPIČE) + Jožef bele

Vivijana

PRVA SOBOTA 17h (OREHEK) + Alojz Murn, 30. dan
3. december
Frnačišek Ksaver 18h (STOPIČE) v zahvalo
2. ADVENTNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
10h (STOPIČE) ++ starši Marija in
4. december
Jože Turk, obl. (Rukševi)
+ Marija Didovič, obl.

18h (STOPIČE) za zdravje

18h (CEROVEC) ++ Janez Juršič,
obl., Snežana in Beletovi
++ Jože in starši
Plantan, obl.
3. ADVENTNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
10h (DOLŽ) ++ Jožefa, Alojz in
Frenk Lukšič
11. december
++ Jože Turk (Stopiče 28a)

PONEDELJEK 18h (OREHEK) ++ Ravnih Frančiška
12. december
in Martin
ter vsi ostali
Devica Marija iz
pokojni Ravnih
Guadalupe
8h (STOPIČE) France
TOREK
13. december
Lucija

SREDA
14. december
ČETRTEK
15. december

18h (DOLŽ) ++ starši Pavlin in brat
Marko
++ Juršič Urška, obl. in
Lado
18h (STOPIČE) ++ brata Anton in
Alojz Becele, obl.

PETEK
16. december

18h (STOPIČE) ++ Anton Brkopec in
sestra Marija

SOBOTA
17. december

18h (STOPIČE) + Ciril Kovačič, obl.

Janez od Križa

Antonija, Krizina idr.
drinske mučenke

Edmund

7h (STOPIČE) France
10h (DOLŽ) po namenu
18h (STOPIČE) + Frančiška Turk, obl.

Adela

Janez de Matha

KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Jože Staniša, obl.
in starši Škrinjar
+ Jožefa Terezija
18. december
Mavsar, obl.

