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PRAZNIK VSEH SVETNIKOV

B

esedilo pesmi o svetnikih pripoveduje takole:
»Takšen velik, takšen majhen si lahko svetnik.
Takšen debel in takšen suh si lahko svetnik,
takšen mlad in takšen star si lahko svetnik, takšen
jaz in takšen ti si lahko svetnik. Svetniki ljubijo in
molijo Boga, ljubijo bližnjega kot samega sebe. Kdor
se spreobrne, ta ni žalosten, vsak svetnik je vedno
nasmejan. Nič ne potrebuješ, vedno se raduješ, ker si
prijatelj živega Boga. Kje naj danes v svetu svetnike
srečamo? Poglej jih med nami v šoli in službi.«
Iz prebranega lahko vidimo, da ima vsak človek
priložnost postati svetnik. Kaj in še bolje kdo je
pravzaprav kristjanov cilj? Če so to nebesa in srečno
življenje po smrti, potem je to samo pri Bogu. Torej
je naš cilj Bog sam že tu in zdaj. Bog je Svetost in
nič drugega kakor le sveto ne more sobivati z njim.
Ta Svetost je ustvarila vse, tudi nas ljudi. Vse je

»V nebesih sem doma, to oznanjujeta
mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo.
V nebesih sem doma, od tega ne sveta
nebes se veselim, tja priti si želim.
V nebesih sem doma, kjer moji dragi že

se srečno vesele, si mene tja žele.
torej
sveto
V nebesih sem doma, tam Jezus krono da,
in kako
tam je moj pravi dom,
ravnamo
tam
večno srečen bom.«
s svetimi
rečmi?
Bl. Anton Martin Slomšek
Navadno
spoštljivo. Torej
nas praznik vseh tistih, ki
so že pri Bogu – vseh svetih,
spominja in vabi, da tudi mi
živimo in ravnamo z bližnjim
in z vsem stvarstvom pazljivo
in skrbno. Istočasno pa nas
vabi, da smo v molitvi povezani
z Bogom, s Svetostjo.
T.K.
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ZAKONSKI JUBILEJI
Tudi letos bomo v naši župniji praznovali zakonske
jubileje. 5. novembra, na zahvalno nedeljo, ob 10.
uri se bomo pri sveti maši zahvalili za vse milosti
in blagoslove, ki vama jih je, spoštovana zakonska
jubilanta, podelil dobri Bog. Naj si
bo za 10, 20, 25, 30 ali več let,
lepo vabljena. Ne pozabita se
na to praznovanje tudi čim prej
prijaviti v župnišču. Iskreno
se veselim vajine vztrajnosti
v ljubezni in zvestobi, ki ju z
Božjim blagoslovom ohranjata.
Iskreno se veselim z vama, ker se tudi
vidva veselita drug drugega in se imata
rada. Vajina ljubezen je razlog za veselje vse župnije.
Pri tej maši pa se bomo spomnili tudi vseh vas, ki
svojega jubileja ne morete obhajati skupaj s svojim
najdražjim ali s svojo najdražjo.

SPOMIN VERNIH RAJNIH
Običajno ta dan (pa tudi 1. november – vsi sveti)
ljudje poenostavljeno imenujejo kar „dan mrtvih“.
Res je, da se na ta dneva spominjamo vseh, ki so že
umrli. Vendar za kristjana ni primerno, da ta dneva
poimenuje „kakor tisti, ki nimajo upanja“ (prim. 1Tes
4,13) na vstajenje. Res je sicer tako poimenovanje
najbolj enostavno in ne zahteva veliko truda in
razmišljanja, kako se že reče, vendar je vseeno za
resnično vernega kristjana neprimerno. Saj v prvi
vrsti ne pričakujemo smrti, ampak življenje po njej,
pa čeprav smrt naredi na nas zelo velik vtis. „Če
namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bodimo
pogumni in potolaženi, da bo Bog tiste, ki so zaspali
prek Jezusa in nas, privedel skupaj z njim.“ (prim.
1Tes 4,14). Ob tem dnevu naj zato v nas ne prevladuje
sicer upravičena žalost, ker smo imeli pokojne radi,
pač pa predvsem upanje, da se bomo spet srečali
z njimi. V ta namen, v teh in ostalih dneh leta, radi
molimo za njih, prejmimo zakrament svete spovedi
in obhajila, da bomo lahko za naše rajne dosegli tudi
odpustek ali oproščenje od časnih kazni, ki jih morda
še dolgujejo za svoje grehe.

ODPUSTKI ZA NAŠE RAJNE
V Katekizmu Katoliške Cerkve imamo na
vprašanje, kaj so odpustki, tale odgovor: »Odpustek
je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste
grehe, katerih krivda je že odpuščena. Prejme ga
kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi

pogoji ob pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja
z oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev
Kristusa in svetnikov.
Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas delno
ali popolnoma reši časnih kazni (časnih posledic), ki jih
dolgujemo za grehe. Odpustke moremo prejeti zase ali
pa jih naklonimo rajnim« (št. 1471).
Za velike grehe zaslužimo večno kazen, ki se nam
odpusti pri dobri spovedi. V primeru, da je naše
spreobrnjenje, ki izhaja iz goreče ljubezni, tako
popolno, da doseže naše popolno očiščenje, se nam
izbrišeta oboji kazni, večna in časna. Če bi v tem
stanju umrli, bi prišli brez vic v nebesa.
Običajno pa za velike in male grehe, katerih krivda
nam je odpuščena, ostanejo časne kazni. Za
odsluženje teh kazni bomo trpeli v vicah, če ne
bomo zanje zadostili že na zemlji ali pa se jih rešili
s prejemom odpustkov.
Časne kazni se nam odpustijo tudi z deli usmiljenja
in ljubezni, z molitvijo in različnimi oblikami
pokore, s potrpežljivim prenašanjem trpljenja in
preizkušenj ter z vedrim sprejemom svoje smrti
(prim. Katekizem, št. 1472–1473).
»Odpustek dobimo tako, da Cerkev z oblastjo
zavezovati in razvezovati, kakršno ji je podelil Jezus
Kristus, posreduje v korist kristjana in mu odpre
zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov, da bi dobil
pri Očetu usmiljenja odpuščanje časnih kazni,
povezanih z njegovimi grehi. Cerkev hoče s tem
ne samo priti na pomoč kristjanu, ampak ga tudi
spodbuditi k delom pobožnosti, pokore in ljubezni.
Ker so rajni verniki na poti očiščevanja tudi člani
istega občestva svetih, jim moremo pomagati med
drugim s pridobivanjem odpustkov zanje, da bi bili
oproščeni časnih kazni, ki jih dolgujejo za svoje
grehe« (št. 1478–1479).
Skupni pogoji za prejem popolnih in delnih
odpustkov
1) Biti moramo v Božji milosti.
2) Treba je imeti namen, da jih hočemo prejeti;
hvalevredna je navada, da namen obudimo
že zjutraj za vse odpustke, ki jih ta dan lahko
prejmemo (in jih darujemo dušam v vicah).
3) Izpolniti moramo predpisano delo, in to ravno na
predpisani dan; če je odpustek vezan na pobožen
obisk cerkve ali kapele, je treba poleg splošnih
pogojev zmoliti očenaš in vero.
Popolni odpustek lahko prejmemo le enkrat na dan,
delnega pa tudi večkrat. Pri popolnem odpustku
se nam odpustijo vse časne kazni, pri delnem pa le
delno. Popolne in delne odpustke lahko naklonimo
dušam v vicah po načinu priprošnje, ne pa živim na

zemlji; njim lahko pomagamo, da se
sami odločijo zanje.
Popolni odpustek samo za rajne
a) Na vernih duš dan (lahko že na
praznik vseh svetih), kjer v cerkvi poleg
rednih pogojev zmolimo očenaš in vero.
b) Ob molitvi za rajne na
pokopališču, od 1. do 8. novembra
(ne pozabimo na splošne pogoje!);
če ob drugih časih molimo na
pokopališču za rajne, dobimo za
rajne delni odpustek.
c) Vselej lahko vse odpustke, delne in
popolne, naklonimo rajnim po načinu
priprošnje.

DIAKONSKO POSVEČENJE
Kdo sploh je diakon?
Beseda diakon izvira iz grške besede
διάκονος [diakonos], kar v prevodu
pomeni strežnik.
Diakonska služba v Cerkvi se prvič v
Svetem pismu omenja v Apostolskih
delih v šestem poglavju. Besedilo
pravi takole: Število učencev je
naraščalo. Helenisti pa so v tistih
dneh začeli godrnjati čez Hebrejce,
češ da so njihove vdove zapostavljene
pri vsakodnevni oskrbi. Dvanajsteri
so sklicali množico učencev in rekli:
»Ni prav, da mi zanemarjamo Božjo
besedo, ker strežemo pri mizi.
Poiščite si, bratje, iz svojih vrst
sedem mož, ki uživajo ugled in so
polni Duha in modrosti, in določili jih

bomo za to službo! Mi pa se bomo
posvetili molitvi in oznanjevanju
besede.« Množica je predlog
soglasno sprejela. Izvolili so
Štefana, moža, ki je bil poln vere
in Svetega Duha, Filipa, Prohorja,
Nikánorja, Timona, Parmenája
in Nikolaja, spreobrnjenca in
priseljenca iz Antiohije. Predstavili
so jih apostolom in ti so med
molitvijo položili nanje roke. (Apd
6,1-6)
Njihov namen je bil v praktičnem
služenju bližnjemu. Tudi danes
ni bistveno drugače. V Sloveniji
imamo stalne diakone – to so
poročeni možje, ki so bili kasneje
posvečeni v diakone in diakone,
ki se pripravljajo na prejem
mašniškega posvečenja.
Diakon med drugim pomaga pri
obhajanju Božjih skrivnosti, zlasti
evharistije, in se posveča različnim
službam ljubezni do bližnjega.
Diakon lahko tudi poroča,
krščuje in pokopava, ne more pa
spovedovati in maševati. Diakonat
(stopnjo služenja v Cerkvi)
podeljuje škof.
Tako bo bogoslovec novomeške
škofije, Branko Jurejevčič, ki se
pripravlja na mašniško posvečenje,
prejel diakonsko službo po rokah
škofa Andreja Glavana 28. 10. 2017
ob 10h v Župniji Podzemelj v Beli
Krajini.

PREDAVANJA
O NOVODOBNIH PASTEH
Novomeška Karizmatična prenova
v Duhu organizira sklop treh
predavanj o različnih vzhodnih duhovno-filozofskih
gibanjih in njihovih pasteh za današnjega kristjana, ki
so prisotna v Sloveniji. Predaval bo g. Boštjan Hari, mag.
teologije.
Predavanja bodo v mali dvorani Zavoda Friderik Irenej
Baraga.
(1.): 2. november (četrtek) ob 19h (do 20.30): Čakre in Jezus
(2.): 23. november (četrtek) ob 19h (do 20.30): Joga in Jezus
(3.): 7. december (četrtek) ob 19h (do 20.30): New age in Jezus

Napovednik
20. do 22. 10. Duhovne vaje za člane
zakonske skupine
22. 10. Misijonska nedelja
28. 10. Cerkev čistita in krasita
Gornja in Dolnja Težka Voda.
28. 10. KONCERT PO VEČERNI
MAŠI OB 250- LETNICI ŽUPNIJIE
28. 10. Diakonsko posvečenje v
Podzemlju, ob 10h
29. 10. 30. nedelja med letom –
žegnanjska
1. 11. VSI SVETI – zapovedan
praznik
2. 11. Spomin vseh vernih rajnih
3. 11. Prvi petek
4. 11. Prva sobota
4. 11. Cerkev čisti in krasi VSA
ŽUPNIJA, ker se na tak način Bogu
vsi zahvaljujemo.
5. 11. Zahvalna nedelja in nedelja
ZAKONSKIH JUBILANTOV.
11. 11. Cerkev čistita in krasita
Stopiče in Plemberk.
12. 11. 32. nedelja med letom – ob
10h žegnanje na Dolžu
15. 11. Skupna dekanijska priprava
staršev na krst v Šmihelu, ob 19h
16. 11. Srečanje ŽPS, ob 18:45
18. 11. Cerkev čistita in krasita
Verdun in Šentjošt.
18. 11. Dekanijsko srečanje ŽPS v
cerkvi v Šmihelu, ob 9h
19. 11. 33. nedelja med letom

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. 
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
29. NEDELJA
MED LETOM misijonska
22. oktober
PONEDELJEK
23. oktober
Janez Kapistran

TOREK
24. oktober

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (STOPIČE) po namenu
19h (CEROVEC) ++ Jože Drab,
10. obl., in ostali pok. Drab
++ Anton Turk, obl.,
in za zdravje
8h (STOPIČE) po namenu

Anton Marija Claret

SREDA
25. oktober

Krizant in Darinka

ČETRTEK
26. oktober

Demetrij Solunski

PETEK
27. oktober

Sabina Avilska

SOBOTA
28. oktober

Simon in Juda Tadej

30. NEDELJA
MED LETOM
ŽEGNANJSKA
29. oktober

19h (DOLŽ) ++ Ana Šašek, obl., in
sestra Monika
++ Janez Udovč, obl.
18h (OREHEK) + Jure Pirc, 11. obl.
19h (DOLŽ) + Franc Bačar, obl.
++ Jože Hrovatič, obl.,
in starši
19h (CEROVEC) ++ Ucman (Vel.
Cerovec 8)
+ Marija Didovič, 2. obl.
19h (STOPIČE) + Janez Kožar, obl.
KONCERT PO MAŠI
PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE) + Matija
Cimrmančič, obl.
+ Nežka Hribar

31. NEDELJA
MED LETOM ZAHVALNA
5. november

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE) v zahvalo in za
Božji blagoslov v zakonih

PONEDELJEK
6. november

16h (ŠENTJOŠT) po namenu ter
molitve za rajne

TOREK
7. november

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
8. november

18h (STOPIČE) ++ starši Strajnar,
obl., in brat Alojz, obl.
+ Anton Dušan
Erlah, obl.
18h (STOPIČE) + Melanija Bober, obl.
+ Jani Staniša, obl.

Lenart

Englbert

Bogomir

ČETRTEK
9. november

Posvetitev
lateranske bazilike

PETEK
10. november

Leon Veliki

SOBOTA
11. november

Martin (Davorin)

PONEDELJEK
30. oktober

18h (STOPIČE) + Ana Judež

32. NEDELJA
MED LETOM

TOREK
31. oktober

8h (STOPIČE) po namenu

12. november

SREDA
1. november

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Florjan Brulc, obl.,
in ostali Brulc
+ Anton Borsan, obl.
14h (STOPIČE) litanije v cerkvi in
molitve pri križu
16h (DOLŽ) ++ Janez Hrovatič in
starši Gorenc, obl.
+ Jožef Golobič ter
molitve za rajne
7h (STOPIČE) ++ Ivanka in Franc Polanko
ter molitve za rajne
16h (HRUŠICA) ++ Frančiška, obl.,
in Franc Povše ter starši,
po maši molitve za rajne
16h (CEROVEC) ++ Jožef, Terezija
in st. starši Turk, obl.
++ Marjan Turk in
ostali pok. Turk
ter molitve za rajne
18h (STOPIČE) + Janez Pečjak
16h (OREHEK) ++ Alojz Murn,
1. obl., st. st. in ost. Murnovi
+ Franc Judež
++ Janez Ovniček,
14. obl., in st. starši
ter molitve za rajne
18h (STOPIČE) po namenu

Marcel

Volbenk

VSI SVETI

ČETRTEK
2. november
Spomin vernih
rajnih
PRVI PETEK
3. november
Viktorin Ptujski

PRVA SOBOTA
4. november
Karel (Drago)
Boromejski

17h (OREHEK) + Alojz Božič
++ starši Turk z
Zajčjega Vrha 3 in s Hriba
18h (STOPIČE) ++ Janez Fink, obl.,
in Ana
18h (DOLŽ) v zahvalo za zdravje
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (DOLŽ) ++ Franc in Jože Šega
++ Ovniček Jože, obl.,
in sin Jože

PONEDELJEK
13. november

MAŠA DRUGJE

TOREK
14. november

MAŠA DRUGJE

SREDA
15. november

18h (HRUŠICA) ++ Jože Brulc, 2. obl.

ČETRTEK
16. november

18h (CEROVEC) + Martin Ucman, obl.
(Vel. Cerovec 20)
++ Anton Juršič in
Kristina Jenič
18h (STOPIČE) ++ Gazvoda in
Staniša

Stanislav Kostka

Lovrenc Irski

Albert Veliki

Marjeta Škotska

PETEK
17. november

Elizabeta Ogrska

12h (STOPIČE) zlata poroka –
v zahvalo
Posvetitev baz. sv. 18h (STOPIČE) ++ starši Jože in
Frančiška Ucman
Petra in Pavla
33. NEDELJA
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
MED LETOM
župljane
19. november
10h (STOPIČE) po namenu
SOBOTA
18. november

