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»Sveta noč, blažena noč,
príšla je k nam pomoč.
Dete božje v jaslih leži,
grešni zemlji radost deli.

SREČEN BOŽIČ

K

aj želimo povedati s kratko čestitko: »Srečen božič«, s
katero prihajamo drug k drugemu? Podamo si roke, si
podarimo nasmeh. To je pravzaprav srečanje, v katerem se
čuti izražanje miru, topline. V ozračju praznika tudi svoje
najbližje sprejemamo na nov način. Želimo jih videti v novi
svetlobi, v svetlobi Jezusovega rojstva. S čestitko »Srečen
božič« drug drugega opozarjamo na vsebino praznika. Jezus
se je rodil. On je druga božja oseba. On je Bog, Stvarnik vsega,
postal je človek, vzel
obličje ljudi in se
kupaj z vsemi sodelavci
rodil kot otrok. V liku
vam voščim, da bi
otroka se nam odkriva
ranljiv, majhen,
bila tako božič kot tudi
potreben ljubezni.
vse prihodnje leto 2017
Prihaja pomirljivo,
polna Božjega blagoslova
prihaja kot tisti, ki
in vsega dobrega, kar
prosi za prijateljstvo
blagoslov lahko obrodi
in ljubezen in ne da
sodi in zapoveduje.
v vsakem človeku, ki ta
Naj sreča božiča
blagoslov sprejme.
in Božja bližina
Vaš župnik
zajameta vsakega
izmed nas in tako
božič postane praznik
sreče in radosti. Kakor

Rojen je Rešenik, rojen
je Rešenik.«

S

Jezus smo tudi mi poklicani
na življenje v miru in ljubezni.
Poklicani smo, da smo drug
drugemu opora in ne grožnja.
Živimo torej v miru, ki ga nam
prinaša Jezus kot dar vsakemu
srcu in izpolnjeni s tem mirom
postanemo nosilci miru in
molimo, da ostane vsebina
našega bitja. »SREČEN BOŽIČ IN
MIR LJUDEM!«

D. R.
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Sveti Štefan, diakon in prvi
mučenec
(goduje 26. decembra)

S

veti Štefan se je rodil v istem času kot Jezus
Kristus v Palestini, umrl pa okoli leta 36 ali 37 v
Jeruzalemu. Izhajal naj bi iz judovske helenistične
diaspore in se kasneje spreobrnil v krščanstvo. Ime
izhaja iz latinskega imena Stephanus, kar pomeni
»venec, krona«, predvsem »častni, zmagovalni
venec«. Bil je eden izmed sedmih diakonov, ki so jih
apostoli s polaganjem rok posvetili in jim zaupali
službo oznanjanja božje besede ter oskrbovanja miz.
Bil je mož »na dobrem glasu, poln vere in Svetega
Duha«. Božja milost je po njem delala velike čudeže
in čudovita znamenja. Kot sijajen govornik je s
svojimi pridigami ter močno karizmo privlačil številne
poslušalce in bil zato trn v peti nasprotnikom
Jezusovega nauka. Po neki njegovi goreči pridigi
se je nekaj Judov začelo prepirati s Štefanom in ga
obtoževati »žaljivega govorjenja zoper sveti kraj in
zoper postavo«. Podobno kakor Jezusa so tudi njega
odvlekli pred sodnika
in veliki zbor, kjer so
ga krive priče nenehno
obtoževale. Štefan
se je tako sijajno
zagovarjal, da je njegov
obraz kar zažarel,
njegovo obličje je bilo
kot obličje angela.
Sodnik, ki pogleda
nanj ni prenesel, ga je
brez nadaljnje razprave
obsodil na smrt s
kamenjanjem. Podivjana množica je Štefana po
obsodbi gnala po jeruzalemskih ulicah do predmestja
in ga tam kamenjala do smrti. Čeprav je Štefan umrl
kot odrasel mož, je bil v svojem duhu mladosten, kajti
bil je Božji otrok, posinovljen po veri v Jezusa Kristusa.
Sveti Štefan je zavetnik konj, konjarjev in kočijažev,
zidarjev, krojačev, kamnosekov, tkalcev, tesarjev,
sodarjev, kletarjev; priprošnjik proti glavobolu,
bolečinam zaradi želodčnih in ledvičnih kamnov;
zbadanju in obsedenosti; za srečno zadnjo uro.
Štefan je bil od nekdaj priljubljen ljudski svetnik,
zato so se ob njegovem godu razvili številni domači
običaji. Cerkev na ta dan blagoslavlja sol, vodo in
konje. Ponekod imajo darovanje s kipci konjev okrog
oltarja za blagoslov pri živini, v Prekmurju pa hodijo
po hišah koledniki.

NEDOLŽNI OTROCI
(28. december)

O

teh malih mučencih poroča sveti Matej v
drugem poglavju svojega Evangelija. Jezusovo
rojstvo je privabilo modre z Vzhoda, da so se
prišli poklonit novorojenemu judovskemu kralju.
Njegova zvezda jih je pripeljala najprej v Jeruzalem.
Judovski kralj Herod je slišal o tem novorojenem
judovskem kralju in se je silno prestrašil. Sklical je
velike duhovnike in pismouke ter jih spraševal, kje
neki bi mogel biti rojen ta judovski kralj, o katerem
govorijo modri. Pismouki so mu povedali, da je
prerok Mihej napovedal, da se bo Kristus rodil v
Betlehemu v Judeji. Tedaj je Herod modre poklical k
sebi in jim naročil, naj gredo v Betlehem, počastijo
novorojenega judovskega kralja, potem pa naj se
vrnejo in mu poročajo, ker bi ga tudi sam rad šel
počastit. V resnici pa je v svojem srcu sklenil, da
bo otroka umoril. Modri so res nadaljevali pot proti
Betlehemu, kjer so Jezusa počastili in mu izročili
svoje darove. Na božji opomin pa se niso vrnili k
Herodu. Ta jih je nekaj časa čakal, potem pa, ko
je sprevidel, da jih ne bo, je izpeljal krut načrt:
dal je v Betlehemu in okolici pomoriti vse dečke,
dveletne in mlajše, misleč, da bo med temi tudi
tisti novorojeni kralj, o katerem so govorili modri z
Vzhoda. Ta peklenski načrt mu je spodletel, kajti
Bog je po svojem angelu Jožefu velel, naj vzame
dete in njegovo mater ter se umakne v Egipt, dokler
kruti Herod ne umrje.
Človeško gledano so betlehemski otroci umrli
kot nedolžne žrtve, v luči nedoumljivih božjih
načrtov pa kot pričevalci za Kristusa. Cerkev jih je
že zgodaj častila kot prave mučence. Na zahodu
so njihov praznik vsaj že sredi 6. stoletja obhajali
28. decembra. S praznikom nedolžnih otrok je
povezan običaj tepežkanja, zato mu pravijo 'tepežni
dan'. Zdaj so tepežkarji otroci, prvotno pa so bili
to doraščajoči fantje in tudi odrasli možje, ki so
tepežkali predvsem dekleta in mlade žene. Udarci s
šibo na ta dan niso bili samo simbolični, ampak kar
krepki. Prinašali so blagoslov in rodnost, zato so jih
dekleta in žene potrpežljivo in voljno prenašale.

Sklepa zadnjega sestanka ŽPS
Na zadnjem srečanju ŽPS, 27. 11. 2016, smo člani sprejeli
nekaj sprememb:
Najprej glede deljenja obhajila pri mašah. Najbolje bo,
da k obhajilu pristopite najprej tisti, ki ste v krstni kapeli
in na koru, potem vsi, ki ste v lurški kapeli in potem vsi
ostali. Otroci, ki še niso bili pri prvem obhajilu, naj dajo
na usta prst. Tudi odrasli, ki morda ne bi želeli prejeti
obhajila (ali starši, ki še niste poročeni), pa želite prejeti
blagoslov, lahko storite isto ali pa prekrižate roke na prsih.
Naj poudarim, da prejem blagoslova ni samo za otroke in
da ni sramotno, če zanj prosijo tudi odrasli.
Druga nova uredba pa velja za pogrebni sprevod. Do
sedaj je bila navada, da so šli v sprevodu moški pred
duhovnikom, če smo pokopavali pokojnika, ali ženske, če
smo pokopavali pokojnico. Od sedaj naprej bo vrstni red
sprevoda potekal po sledečem redu: Na čelu sprevoda križ
in zastava, duhovnik z ministranti, krsta ali žara, svojci
in šele za njimi vsi ostali, ki želite iti v sprevodu. Gre za
poenotenje z ostalimi župnijami, ki imajo tudi tak vrstni
red, pa tudi zaradi zmede, ki je nastala v primerih, ko
nihče ni želel iti prvi za čelom sprevoda in smo čakali ter
se v zadregi gledali med seboj, kdo bo tisti, ki bo stopil
prvi. Ob tej priliki pa vas še enkrat vljudno prosim, da
se med sprevodom ne pogovarjate, niti pred cerkvijo, ko
obhajamo sveto mašo za pokojnega ali pokojno.

VABILA
Božična 9-dnevnica
Starši in otroci ste lepo vabljeni
k božični 9-dnevnici, ki smo jo
začeli v petek, 16. decembra.
9-dnevnica je vsak dan, ob 18h,
v Stopičah. Pri njej beremo
zgodbo, ob zaključku maše pa v temi z lučkami in s
petjem pospremimo Marijo po cerkvi. Otroci vsak dan po
9-dnevnici prejmejo posebno zgibanko.
Božično-novoletni koncert
Turistično društvo vas tudi letos, 26. decembra,
ob 17h lepo vabi na dobrodelni božično-novoletni
koncert v župnijsko cerkev v Stopičah. Izkupiček vaših
prostovoljnih darov bo namenjen družinam v stiski.
Večer pravljic, ki bo 28. decembra, v Domu krajanov
Stopiče, ob 18 h lepo vabi otroke, starše in odrasle, da jim
prisluhnete. Naj vas pravljice obogatijo in prijetno ogrejejo.
Pohod z baklami bo 6. 1. 2017. Zbor bo ob 19h, pri Športni
dvorani. Turistično društvo vas lepo vabi.

Napovednik
18. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA in
spovedovanje, ob 14h
24. 12. Prvi sveti večer
25. 12. BOŽIČ
26. 12. Diakon Štefan in dan samostojnosti, ob
17h BOŽIČNO – NOVOLETNI koncert
28. 12. VEČER PRAVLJIC, ob 19h, v Domu
krajanov Stopiče
31. 12. Drugi sveti večer
1. 1. Marija, Božja Mati, novo leto – dan miru
6. 1. Prvi petek in Sveti trije kralji
7. 1. Prva sobota
8. 1. Nedelja Jezusovega krsta in sestanek
ŽPS, ob 18h
15. 1. 2. nedelja med letom
16. 1. Drugo srečanje za starše
prvoobhajancev, ob 18:45
17. 1. Sv. Anton puščavnik, maša in licitacija, v
Šentjoštu, ob 9h
18. 1. Skupna dekanijska priprava, v Šmihelu,
ob 19h
19. 1. Drugo srečanje za starše birmancev, ob
18:45
21. 1. Duhovna obnova za TAJNIKE ŽPS, na
škofiji, ob 9h
28. 1. MINI SVETOPISEMSKI MARATON, v
župnijski cerkvi, po večerni maši do 20:45
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 +
4. ADVENTNA 7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Jože Staniša, obl.,
NEDELJA
in starši Škrinjar
+ Jožefa Terezija Mavsar, obl.
18. december
PONEDELJEK 17h (GORNJA TEŽKA VODA) + Franc Kralj
19. december
18h (STOPIČE) + Janez Kastelec
Urban V.
TOREK
18h (STOPIČE) v dober namen
20. december
Vincencij Romano

SREDA
21. december

Peter Kanizij

ČETRTEK
22. december

Frančiška
Cabrini

PETEK
23. december

Janez Kancij

SOBOTA
24. december

Adam in Eva

BOŽIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO
25. december

Janez

SREDA
18h (CEROVEC) + Anton Umek, obl.
28. december

Nedolžni otroci

ČETRTEK
18h (STOPIČE) + Jožef Novak, obl.
29. december
+ Danica Udovč, obl.

Tomaž Becket

PETEK
18h (STOPIČE) + Jožef Bele
30. december
+ Angela Kastelec,
obl. (Verdun 13)
Sveta družina
SOBOTA
18h (OREHEK) + Marija Ovniček, 3. obl.
31. december
+ Slavica Kralj

Silvester

1. januar

Bazilij in Gregor

TOREK
3. januar

8h (STOPIČE) za zdravo pamet

Presveto
Jezusovo ime

SREDA
4. januar

18h (CEROVEC) ++ družina Horvatič
(Iglenik)
in vsi pokojni iz
Angela Folinjska
Cerovca (Štefan)
18h (STOPIČE) + Boža Gregorčič
ČETRTEK
18h (CEROVEC) za srečno operacijo
5. januar
kolka
in zdravje v družini
Milena
17h (DOLŽ) + Franc Kobe, obl.
+ Jožef Mantelj
PRVI PETEK 7h (STOPIČE) + g. Edi Eberl
18h (STOPIČE) ++ Murgelj Marija,
6. januar
Franc in sin Štefan, obl. Gospodovo
18h (STOPIČE) + Jože Bojanc, obl.
18h (STOPIČE) + Andrej Rebolj, obl. razglašenje
v dober namen
PRVA SOBOTA 18h (STOPIČE) ++ Rozalija Mužar, obl.
7. januar
ter Frančiška in Janez Brulc
19h (STOPIČE) ++ Milan Rozenberger Rajmund
++ Jože Puhan in starši
in Franc Podržaj
Penjafortski
NEDELJA
7h (STOPIČE) za župljane
7h (STOPIČE) za župljane
JEZUSOVEGA
10h (STOPIČE) ++ Alojz Modic, obl., KRSTA
10h (STOPIČE) + Jože Košmerl, 2. obl.
ter ostali pokojni 8. januar
Modic in Šašek
++ Marija Ambrožič, obl., PONEDELJEK 18h (STOPIČE) ++ Vilko Hribar in
in Janez
9. januar
starši

PONEDELJEK 7h (STOPIČE) ++ Roman Petek,
26. december
Rajko Hren, Dejan in Leon
10h (STOPIČE) + Štefan Murgelj
Štefan
TOREK
8h (STOPIČE) po namenu darovalca
27. december

MARIJABOŽJA MATI

PONEDELJEK 18h (CEROVEC) ++ Jože Kastelic, obl.,
2. januar
in ostali pokojni Kastelic

7h (STOPIČE) Ustanovna maša
10h (STOPIČE) ++ Marica Oberstar,
obl., in Jože

Hadrijan

TOREK
10. januar

8h (STOPIČE) + Roman Petek

SREDA
11. januar

18h (DOLŽ) + Anton Golobič
++ Golobič Jožefa, obl.,
in vsi pokojni Golobič
18h (STOPIČE) + Franc Podržaj
+ Melita Pavlič, obl.

Gregor Niški
Pavlin Oglejski

ČETRTEK
12. januar

Tatjana

PETEK
13. januar

18h (DOLŽ) ++ družina Avsec –
Milanovič in Jožef Golobič
++ Gredenc Franc in Cecilija, obl.
Hilarij (Radovan)
SOBOTA
18h (HRUŠICA) ++ Anton
14. januar
Srebrnjak, obl., in starši
+ Ivan Kastrevc, obl.
Oton
18h (OREHEK) ++ Neža in Anton
Ovniček, obl.
+ Marija Povše, obl.
7h (STOPIČE) za župljane
2. NEDELJA
MED LETOM 10h (STOPIČE) ++ Fink Ana, obl.,
in Janez
+ Miha Košale, obl.
15. januar

