Oznanila
župnije Stopiče
obvestila • novice • informacije • duhovno branje

1767 + 250

LET + 2017
ŽUPNIJE STOPIČE
ŽUPNIJE STOPIČE

številka 52

24. september 2017

MESEC ROŽNEGA VENCA

M

esec oktober velja za mesec rožnega venca.
To priljubljeno molitev je pri svojih
prikazovanjih v Lurdu in Fatimi priporočala
Marija, ki je imela v rokah rožni venec in je molila
skupaj z Bernardko in fatimskimi pastirčki. „Molite,
veliko molite, še naprej vsak dan molite rožni venec
... « K molitvi jih je vzpodbujala in vabila ob vsakem
srečanju. K molitvi rožnega venca vabi tudi nas,
vedno znova. Vabijo nas papež, škofje, naši
duhovniki, povabimo se tudi mi med seboj.
Molitev rožnega venca je premišljevanje
posameznih dogodkov iz Jezusovega življenja. Kot
vezni člen med ljudmi in Bogom Sinom Jezusom
Kristusom je Marija, Jezusova mati. Rožni venec bi
mogli poimenovati Marijina pot, tudi povzetek
evangelija. V zbranosti, molku in molitvi more
dozoreti spoznanje skrivnosti.
Prvi venec - vesele
skrivnosti je
dejansko
zaznamovan z
veseljem. Po
Marijinem «zgodi se»
nas sama vodi v
veselje, saj se je rodil
in v naše središče

»Če rožni venc
boš molil rad,
dobil boš milost
vsakikrat,
Marija te ljubila bo,
sprosila sveto ti
nebo.«

prišel
Jezus, naš
Odrešenik.
Svetli del svetle skrivnosti
nam razodevajo Jezusovo
javno življenje in delovanje.
Vsaka od teh skrivnosti je
razodetje Božjega kraljestva
in klic k spreobrnjenju.
Skrivnost svetlobe je dogodek
krsta, Marijina vera v Kani,
razodetje Božjega veličastva in
postavitev evharistije.
Žalostne skrivnosti nas vodijo po poti trpljenja
in s tem spodbujajo molivca, da usmeri pogled
svojega srca na trenutke trpljenja in iz njih živi.
V ponižnosti se razodeva ljubezen Boga in tudi
človekovo odrešenje.
Častitljive skrivnosti - v premišljevanju vstajenja
odkrivamo razloge za poglobljeno vero, ki nas
prebuja v zavest o načinu življenja z Jezusom.
Naj bo letošnji oktober - mesec rožnega venca
- in Marijino vabilo «Molite, mnogo molite»
močna spodbuda, da zmoremo dovolj vere, da
Marija, naša mati, s svojo priprošnjo posreduje
za nas pri Bogu; da bi zmogli dovolj ponižnosti,
da bi se v molitvi zatekali k njej.
D. R.
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250 LET ŽUPNIJE STOPIČE
3. septembra 2017 smo v župniji Stopiče obhajali
častitljivih 250 let njenega obstoja.
Jubilejno sv. mašo je vodil novomeški škof g. Andrej
Glavan, prepevali pa so stopiški upokojenski pevski
zbor in pevci MPZ Tonakord, ki ga vodi g. Tone
Fink. Po maši je sledila
pogostitev z domačimi
dobrotami naših farank
in faranov, ki so v ta
namen tudi čudovito
okrasili cerkev in njeno
okolico.
Na ta slovesni praznik
smo se pripravljali
z obhajanjem zahvalnih maš po podružničnih
cerkvah, ko smo prebirali o dogajanju na določeni
podružnici skozi zgodovino, ob koncu maše pa se z
zahvalno pesmijo zahvalili Bogu za vse prejeto.
V sklopu 250–letnice župnije se pripravljata tudi
zbornik o stopiški župniji ter koncert Marijinih
pesmi.

100 let fatimskih prikazovanj
V cistercijanskem samostanu v Stični bo 14. oktobra,
ob 10h, pod geslom SKUPAJ ŽIVETI MARIJIN KLIC
potekalo vseslovensko praznovanje fatimske
stoletnice z gosti iz Hrvaške in zamejstva. Lepo vas
vabim k obisku tega praznovanja.

100 let posvetitve Marijine cerkve na
Zaplazu
7. oktobra 2017 bomo na Zaplazu praznovali stoto
obletnico posvetitve zaplaške cerkve. Ob 10h bo
maša in sklep »zaplaškega leta«. V ta namen je
organiziran dekanijski avtobus, ki nas bo čakal pri
TUŠU v Novem mestu. Lepo vabljeni.

KATEHUMENAT
Kaj je katehumenat?
Katehumenat je uvajanje odraslih v krščanstvo.
Morda, četudi ste že odrasli (stari najmanj 18 let),
niste imeli priložnosti, da bi prejeli zakrament
svetega krsta, svetega obhajila in svete birme.
Morda pa še niste prejeli le katerega od teh
zakramentov. Če Vas priprava na prejem omenjenih
zakramentov in s tem priprava na krščansko
življenje zanima, Vas obveščam, da je možnosti v
škofiji Novo mesto kar nekaj.

Morda poznate med svojimi odraslimi prijatelji,
znanci ali sorodniki, sosedi, sošolci ali sodelavci
še koga, ki bi ga utegnila zanimati priprava na
prejem zakramentov in krščansko življenje. Radi ga
obvestite in povabite, da z Vami prične obiskovati
katehumenat.
Kaj obsega in koliko časa traja katehumenat?
Vera je čudovit dar. Tesna povezanost z Bogom
človeka osrečuje že na zemlji, daje smisel vsemu
delovanju, je močna opora v vsakdanjem življenju in
pot k srečnemu posmrtnemu, večnemu življenju.
Uvajanje in spremljanje kandidatov, t.i.
katehumenov, v krščanstvo traja vsaj eno leto
v upanju, da bodo nato zmogli nadaljevati pot
vere v župnijskem občestvu. Pot uvajanja je
prilagojena duhovni ravni odraslih. V tem obdobju
spoznavamo smisel našega bivanja, odrešenjsko
zgodovino izvoljenega ljudstva, bogastvo zapisane
svetopisemske besede, lepoto krščanskega
bogoslužja in prakso krščanskega življenja. Na
tej poti razlikujemo posebna obdobja iskanja in
zorenja ter različne stopnje ali korake, po katerih
katehumen napreduje.
Prvo stopnjo zaznamuje začetna želja postati
kristjan in približevanje Cerkvi, ki kandidata
sprejme za katehumena.
Druga stopnja katehumenom omogoča
spoznavanje vere in jih usmerja v bližnjo pripravo
na prejem zakramentov.
Tretja stopnja je vsa usmerjena v pripravo na
prejem zakramentov, ko izbrani katehumeni
prejmejo svete zakramente po približno enem letu
priprave.
Temu sledi še t.i. uvajanje v skrivnosti – kako živeti
kot kristjan. (Ponekod imajo tudi to stopnjo že pred
prejemom zakramentov.)
ZAČETEK KATEHUMENATA bo 1. oktobra 2017,
ob 20h pri FRANČIŠKANIH v NOVEM MESTU. Za
več informacij in prijave pokličite patra PETRA
VRABCA na tel.: 07/33-841-71. ali 031/792-922.

ZAPLAZ
Ob jutranji uri prve julijske sobote smo se zbrali,
na peš romanje iz Novega mesta na Zaplaz se
podali.
V številčni skupini prijetnih ljudi
bili smo tudi Stopčani.
Ob postankih pri znamenjih molili, priprošnjikom se
priporočili,
pa tudi novih moči pridobili.

V senci pred cerkvijo na Zaplazu se
ohladili,
pri sveti maši dušo in srce z božjo
milostjo napolnili.
Preblaženo Marijo za vse dobro
zaprosili
in se ji tudi zahvalili.
Tudi na blaženega Alojzija Grozdeta
nismo pozabili,
zanj molili in se mu priporočili.
Vsi skupaj pa obljubili,
da se bomo k njima še vrnili.
stopiški romarji
(Z nočnega peš romanja na Zaplaz,
1. julija 2017, ob 100–letnici cerkve
na Zaplazu)

SLOVENSKA ŠOLA ZA
ANIMATORJE
Te veseli delo z otroki? Želiš postati
animator?
Usposabljanja za animatorje bodo
za ljubljansko nadškofijo in koprsko
škofijo v naslednjih terminih:
ABC 10.-12. 11. 2017, 8.-10. 12. 2017
ŠAP JAZ 24.-26. 11.2017
ŠAP TI 15.-17. 12. 2017
ČDE 2.-4. 3. 2018, 6.-8. 4. 2018
ABC 13.-15. 4. 2018, 11.-13. 5. 2018
Podrobnejše informacije o programih
in prijavnice so na spletni strani:
https://skam.si/ssa.

ŽIVLJENJE PO LOČITVI
Vseslovensko srečanje ločenih bo
v soboto, 21. oktobra, v Ljubljani
pri svetem Jožefu (Ulica Janeza
Pavla II. 13).
Namen: Po besedah papeža
Frančiška morajo ločeni in
ponovno poročeni dobiti jasno
sporočilo, da niso izobčeni iz
Cerkve, da so sprejeti in da
so del občestva. Dogodek bo
priložnost za prepoznavanje
potreb razvezanih v Cerkvi in
spodbuda za nastajanje novih
skupin ali vključevanje v obstoječe
skupine za samopomoč (Srce skupnost razvezanih v Cerkvi) ter
informiranje o še drugih oblikah
pomoči za premostitev travme
razveze.
Prosim, posredujte to vabilo vsem,
ki se nahajajo v tej situaciji. Lepa
hvala.
Spored:
10.00: sv. maša, ki jo bo daroval
nadškof msgr. Stanislav Zore
11.00: predavanje p. Karla Gržana
(v cerkvi)
11.45: p. Vili (v cerkvi)
12.15: pogovori po skupinah
13.15: kosilo
14.00: sočasna pričevanja in
predavanja
15.00: zaključek
Medškofijski odbor za družino

MAVRIČNI KROŽEK ZA VEROUČENCE
TUDI V STOPIČAH
Enkrat na mesec bo
v naši župniji potekal
mavrični krožek za
osnovnošolske otroke
od vključno tretjega razreda dalje. Gre za pogovor,
delo in katehezo za otroke na podlagi vsebine revije
MAVRICA, založbe Družina. Prvo srečanje bo v torek,
10. 10. 2017 ob 17h. Vodila ga bo gospa Tina Priselac iz
Šmihela.
PRIJAVE zbiram do 4. 10. 2017.

Napovednik
24. 9. 25. nedelja med letom –
Slomškova nedelja in žegnanje
na DOLŽU, ob 10h
25. 9. Srečanje zakonske
skupine, ob 20h
28. 9. Sestanek ŽPS, ob 19:45
1. 10. 26. nedelja med letom
in ZAČETEK KATEHUMENATA
v KLOŠTRU, ob 20h
6. 10. Prvi petek v mesecu
7. 10. Prva sobota v mesecu
in ŠKOFIJSKO ROMANJE
na ZAPLAZ ob 100 - letnici
posvetitve Marijine cerkve
8. 10. Župnijsko romanje
10. 10. MAVRIČNI KROŽEK za
otroke od vključno 3. r. dalje,
ob 17h v župnijski učilnici
14. 10. Slo – hr srečanje
ob 100–letnici fatimskih
prikazovanj, v Stični ob 10h
18. 10. Skupna dekanijska
priprava staršev in botrov na
krst njihovih otrok, v Šmarjeti
ob 19h
21. 10. Vseslovensko srečanje
ločenih v slovenski Cerkvi, v
Ljubljani pri Svetem Jožef ob 10h
20. do 22. 10. Duhovne vaje za
člane zakonske skupine

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 +
25. NEDELJA 7h (STOPIČE) za vse žive in
MED LETOM pokojne župljane
Slomškova
10h (DOLŽ) ++ Franc Šega, obl., in Jože
24. september
+ Janez Hrovatič
PONEDELJEK 19h (HRUŠICA) ++ Alojzij Borjan, obl.,
in Lado Turk
25. september
++ Franc in Marija
Sergij Radoneški
Brulc
19h (DOLŽ) + Jožef Golobič
TOREK
26. september
Kozma in Damijan

19h (DOLŽ) + Mantelj Jožef, obl.
SREDA
27. september

Vincencij Pavelski

19h (CEROVEC) ++ Juršič Jožef, obl.,
ČETRTEK
st. starši in brat Lado
28. september
+ Snežana Juršič, obl.
Venčeslav
19h (STOPIČE) ++ Hudelja Miha in
PETEK
starši, Luzar Jožefa
29. september
++ Miha Hudelja in
Mihael, Gabriel
Pepca Luzar
in Rafael
19h (STOPIČE) + Ana Judež
SOBOTA
++ starši Badovinac
30. september
in sin Marjan
Hieronim
26. NEDELJA 7h (STOPIČE) za vse žive in
MED LETOM
pokojne župljane
ROŽNOVENSKA 10h (STOPIČE) + Andreja Ucman
1. oktober
++ Goršin Jože,st.-obl.
in Jože, ml. ter vsi ostali
PONEDELJEK
2. oktober

19h (DOLŽ) ++ Anton Zelnik, obl.,
in pokojni Golobič

TOREK
3. oktober

8h (STOPIČE) France

Angeli varuhi

Frančišek Borgia

19h (STOPIČE) ++ Gazvoda Marija,
obl., in starši Kastelic
+ Jože Bele, 1. obl.
Frančišek Asiški
+ Franc Berkopec, obl.
19h (ŠENTJOŠT) ++ Alojzija in
ČETRTEK
Janez Klobučar,
5. oktober
sin Štefan
Marija Favstina
SREDA
4. oktober

Kowalska

18h (DOLŽ) ++ Franc in Neža Golobič
++ Ana, obl. in Alojz
Iljaž ter brat Lojze, obl.
Bruno
19h (STOPIČE) po namenu
PRVA SOBOTA 19h (HRUŠICA) ++ Stanislav
Omerzu, 2. obl.
7. oktober
in starši Bohte
Rožnovenska
PRVI PETEK
6. oktober

Mati Božja

27. NEDELJA
MED LETOM
8. oktober

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
ŽUPNIJSKO ROMANJE

PONEDELJEK
9. oktober

19h (DOLŽ) ++ Jože in Francka
Ovniček, obl.

TOREK
10. oktober

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
11. oktober

19h (STOPIČE) ++ Kristina in Janez
Kozoglav

ČETRTEK
12. oktober

19h (STOPIČE) + Franc Turk
+ Nežka Hribar

PETEK
13. oktober

18h (OREHEK) + Slavi Kralj, 1. obl.
+ Franc Judež
+ Janez Kralj, 30. obl.
19h (STOPIČE) + Vera Kralj
+ Marija Klobučar, obl.

Dionizij

Danilo - Danijel
Janez XXIII.

Maksimilijan
Celjski
Gerard

SOBOTA
14. oktober
Kalist I.

28. NEDELJA
MED LETOM
15. oktober

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Anton Šega, obl.,
in starši
++ Anton Goršin, obl.,
in starši

PONEDELJEK
16. oktober

19h (DOLŽ) + Terezija Mantelj, obl.,
za zdravje
++ Marija Kobe,
Jadviga - Hedvika
Čeličevi in Rajnušovi
TOREK
8h (STOPIČE) po namenu
17. oktober
Ignacij
Antiohijski

SREDA
18. oktober

Luka

ČETRTEK
19. oktober

Pavel od Križa

PETEK
20. oktober

18h (HRUŠICA) + Martina Brulc,
3. obl.
19h (STOPIČE) + Franc Štangelj
19h (CEROVEC) ++ Plantan Anton
in Marija, 10. obl.,
in Tone, obl.
+ Marija Juršič
MAŠA DRUGJE

Rozalina

SOBOTA
21. oktober

MAŠA DRUGJE

29. NEDELJA
MED LETOM misijonska
22. oktober

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane

Uršula

10h (STOPIČE) po namenu

