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Gospod Jezus 
Kristus, Sin Božji, 
prosim te, daj mi 
vero, da te bom mogel 
spoznati in sprejeti v 
prihajajočem človeku 
kot svojega odrešenika.

in čast Bogu, 
medtem ko ga slaviva 
in ljubiva bližnje kakor 
samega sebe. 
Sliši se čudovito. Namen vere je čudovit. Je biti 
ves pri Bogu. 
Od tu nam postaja jasno, da je vera dar, ki se 
ga ne da naučiti ali priučiti. Je dar, ki si ga želiš 
prejeti, ki ga sprejmeš ali pa ne. 
Roke na sliki nas bodo celo leto spominjale na 
vse to.
Toda kaj bodo storile naše roke? Bodo samo 

izročile molek za molitev ali pa se bodo 
morda ob tej izročitvi tudi 

dotaknile drugih rok in v 
njih izlile vse dobro, lepo 
in ljubeznivo, ki so ga v 
preteklih letih izkusile od 
Ljubečega Stvarnika in 
njegovih učencev?  T.K.

ADVENT

Pred nami je advent, ki začenja novo cerkveno 
leto. Kot lahko vidite, je nova tudi zunanjost 
tiskanih oznanil. Novo pastoralno leto nosi 

namreč poudarek na prenosu vere v družini. To 
ponazarja tudi fotografija rok. Starejše roke 
mlajšim izročajo križec, ki je običajno pripet k 
jagodam rožnega venca. Križ za kristjana 
predstavlja odrešenje, rešitev. Spomni nas, da je na 
tem križu Jezus daroval iz ljubezni do nas svoje 
življenje. Prišel je na svet, da nas odreši in postane 
moj in tvoj odrešenik. To je bil njegov namen. Kaj pa 
je namen tvoje vere? Kaj je namen tvoje molitve? 
Kaj je namen tvojega obiska svete maše? Kaj je 
namen človeka? Bog je svoj namen izpolnil in ga še 
vedno izpolnjuje. Pa mi? 
Namen moje in tvoje vere v Odrešenika Jezusa 
Kristusa je, da z njeno močjo vedno bolj sijeva in 
žariva. Da z njeno močjo vedno bolj poveličujeva 
Boga in je najino življenje vedno bolj v slavo 
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Adventni čas - čas z namenom
Sama beseda advent pomeni prihod. Namen 
tega časa je, da nekoga pričakujemo. Vem, da ga 
pričakujete v jaslicah, ob adventnih venčkih, z nekaj 
romantike ob prižganih 
svečkah, cimetovimi 
klinčki, čajem in drugimi 
pritiklinami. Tudi romantike 
ne gre zanemarjati, saj 
nam pomaga podoživljati 
dogodke izpred 2000 let. 
Toda ali res pričakujemo 
samo dete? Je romantika 
res edina reč v tem času? 
Kaj pa, če bi pričakovali novo 
možnost, nov začetek? 
V tem času, kot pravijo 
statistike, se zgodi  veliko 
ločitev. Eden od staršev 
zapusti družino. Kaj, če bi 
ta človek, ta Bog, ki prihaja, 
prišel meni, tebi ali komurkoli 
raje pokazat rešitve? Kaj, če 
bi ga prosil raje za to? Da mi 
pokaže pot iz tega stanja, 
iz te popolne uganke, ki je 
morda nihče na tem svetu ne 
zna rešiti. 
Se mi zdi, da je adventni čas še posebej milosten v 
tem smislu, saj Bog k nam prihaja in ne zapušča nas, 
njegovih otrok, mož, žena, ostarelih, bolnih, mladine, 
samskih ali ovdovelih. On je Odrešenik, ki daje drugo 
možnost, da ne bi bežali. On ni bežal, ampak je šel 
naravnost v smrt, da ne bi bilo treba bežati nam. 
Vzemite si čas, ker ste ga vredni vi in ker ga je 
vreden tudi vaš Bog. T.K.

Marijino brezmadežno spočetje
Praznik obhajamo 8. decembra. 
Marija, izpolnjena z vso milostjo, brez vsakršne sence 
greha v njeni biti, zavesti, pričakovanjih je Mati vseh 
živih. Svoboda od izvirnega greha Marijo prikazuje 
kot začetnico novega življenja, ki se začenja z njenim 
brezmadežnim spočetjem pod srcem njene matere 
Ane.
Bitje iz roda ljudi, ki je uspelo v življenju uresničiti nam 
nedoumljive sanje. Marija nikoli  z ničimer ni prizadela 
ljubezni Božje, nikoli razžalostila Boga. Ona ni samo 
spočeta brez greha, ona je brez greha v aktivnem delu 
življenja. Skozi vse rodove je navdih in vzor vernim, vzor 
v svetu žena, ker je v sebi ustvarila edinstven način  
lepote čistosti srca in telesa  in je obenem obdarjena z 

materinstvom, od katerega mi danes živimo.
On je žena, oblečena v sonce, z mesecem pod 
nogami in dvanajstimi  zvezdami na glavi.
V srcu Pariza je hiša redovnic sester sv. Vincencija 
Pavelskega. Srce te hiše je kapela čudodelne 
svetinje. V tem prostoru je sv. Katrina Laboure 
doživela več skrivnostnih srečanj z Božjo Materjo 
Marijo. Pri prikazanju 27. novembra 1830  se je 
okoli nebeške Gospe prikazal napis:« O, Marija, 
brezmadežno spočeta, prosi za nas , ki se k tebi 
zatekamo.« Redovnici je Marija naročila, naj da 
izdelati svetinjice s podobo in napisom, ki je bil 
viden. Ta datum pomeni rojstni dan »čudodelne 
svetinje«. Na eni strani je podoba Božje Matere; iz 
njenih razprostrtih rok izhajajo žarki, ki se spuščajo 
navzdol. Marija stoji na zemeljski obli, eno nogo 
ima na glavi kače, ki je podoba satana. Okrog 
podobe je napis. Na drugi strani je črka M, nad njo 
križ, pod njo dve srci: eno obdano s trnovo krono 
(Jezusovo), drugo prebodeno z mečem (Marijino). 
»Čudodelna« se ta svetinja imenuje po uresničitvi 
Marijine obljube: » Vsi, ki jo bodo nosili (z vero in 
upanjem), bodo deležni velikih milosti.«Čudodelna 
svetinjica je v srcih katoličanov utrdila vero v 
skrivnost Marijinega brezmadežnega spočetja. 
Resnico o svojem brezmadežnem spočetju je 
potrdila Marija sama, ko se je predstavila  Bernardki 
Soubirous v Lurdu, 25. marca 1858. Tako so 
vsi , ki so jo zasliševali, spoznavali, da je njeno 
pripovedovanje resnično in verodostojno.
Marija vabi tudi danes slehernega od nas, naj 
postanemo njeni otroci, OTROCI BREZMADEŽNE. 
Združenje čudodelne svetinje je mednarodno 
združenje ljudi, ki priznavajo Marijo za Božjo in našo 
mater, jo posnemajo, častijo in prosijo. 
Papež Frančišek je naročil ,«naj gremo na srečanje 
z drugimi, kakor to hoče Gospod; tja naj prinašamo 
ogenj, z njim grejemo druge in ne ostajamo zaprti 
doma ter se grejemo ob svojem kaminu«.
Združimo se v skupni molitvi v čast Materi Božji!

 D.R.

Božična 9-dnevnica
Je neposredni čas priprave na božič. Je za otroke, a 
ne samo za njih. Je tudi za starše in starejše. Pridite. 
Zadolžim vas, da vsak od vas povabi vsaj enega 
prijatelja. Začenjamo jo v soboto, 16. decembra, ob 
18h v župnijski cerkvi. Gotovo bomo znova prisluhnili 
zanimivi zgodbi. Ob koncu maše bomo prepevali lepo 
pesem in v sprevodu z lučkami pospremili Jožefa 
in Marijo do betlehemskih poljan, kjer se bo 25. 
decembra zgodil čudež za ves svet in vse stvarstvo. 
Lepo vabljeni čisto vsi.

Adventna 
delavnica
bo v soboto, 2. 
decembra, ob 10h. 
Vabi vse otroke in 
njihove starše, da 
si pridete izdelat 
adventni venček. 
Ob prižganih 
svečkah na njem 
boste lahko doma 
kot družina vsak 
dan zmolili kratko 
večerno molitev. 
S seboj prinesite 
navadne ali ostre 
trtne škarje, okraske 
in svečke. Za zelenje 
bo poskrbljeno, ni pa 
prepovedano tudi to 
prinesti s seboj. :)



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
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NapovedNik
19. 11. 33. nedelja med letom
25. 11. Cerkev čistita in krasita 
Hrušica in Hrib.
26. 11. NEDELJA KRISTUSA 
KRALJA VESOLJSTVA
1.  12.  Prvi petek
2.  12.  Prva sobota
2.  12.  Cerkev čistita in krasita 
Mali in Veliki Orehek ter 
Brezovica.
2.  12.  Adventna delavnica, kjer 
bomo ob 10h izdelovali adventne 
venčke.
3.  12.  1. ADVENTNA NEDELJA: 
TV -prenos svete maše iz Stopič, 
ob 10h
5.  12.  Obiska svetega Miklavža 
v stopiški cerkvi, ob 18h
8.  12.  BREZMADEŽNA
9.  12.  Cerkev čistita in krasita 
Dolž in Vrhe.
10.12.  2. ADVENTNA NEDELJA
13.12.  Skupna dekanijska priprava 
na krst v Šmarjeti ,ob 19h
16.12.  Cerkev čistijo in krasijo 
Sela, Zajčji Vrh in Pangrč Grm.
16.12.  Začetek BOŽIČNE 
9-DNEVNICE
17.12.  3. ADVENTNA NEDELJA

HvaLa Za ZakoN
Zahvalna nedelja je bila v stopiški fari 
tudi nedelja zakonskih jubilantov.  Ni 
dovolj, da se zahvaljujemo zgolj za 
materialne stvari, vsaj enkrat v letu 
se Bogu lahko zahvalimo tudi za 
duhovne darove. Mednje spada 
tudi zakrament sv. zakona.  
Kar nekaj  zakoncev je v letu 2017 
namreč imelo svoj jubilej. Nekateri smo 
imeli to milost, da smo imeli sozakonca 
ob sebi, nekateri pa so se veselili že iz 
onostranstva. Zakonska doba je bila 
pestra; vse od 10, pa tja do častitljivih 
50 let zakonske ljubezni. Vsem pa je 
bilo skupno eno: hvaležnost Bogu za to 
možnost.
 Društvo Družina in Življenje že vrsto 
let skrbi za duhovno rast zakoncev, 
kajti zavedajo se , da je na tem temelj 
in prihodnost celotne družine in 
hkrati vsega naroda. Nekaj parov se 
nas je 14 dni prej udeležilo njihovega 
seminarja na otoku Krku. Skozi odlično 
pripravljena predavanja in pričevanja 
zakoncev smo spoznavali, da«če 
Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo 
z njo njeni graditelji.« (Psalm 127, 1) 
Bog je namreč človeka (moža in ženo) 
ustvaril z namenom, da bi na zemlji 
odseval njegovo podobo in bi to podobo 
prenašal iz roda v rod. Ustvaril je torej 
dva, med seboj različna, človeka, da 
bi skupaj odsevala  Njegovo podobo. 
A pripravil je tudi načrt: »Zaradi tega 
bo mož zapustil očeta in mater in se 
pridružil svoji ženi in bosta eno meso.« 

(1 Mojzesova knjiga 2,2) Edinost 
med njima odseva Božjo troedinost. 
Zakonca, ki s svojim odnosom 
odsevata Božjo podobo, izkušata 

edinost z Bogom. Ljubezen med 
njima je le odsev mnogo večje 

Božje ljubezni. Vsak od nas 
globoko v sebi to dobro 
ve in čuti, saj je človekovo 

hrepenenje potešeno le pri 
Njem, ko čuti Njegov ljubeč dotik. 
Za približevanje temu idealu se 
je potrebno svojemu sozakoncu 
vsakodnevno zahvaljevati, ga prositi 
odpuščanja in mu odpuščati. Pa 
tudi se zavedati, da je le-ta Božji 
dar, zakrament sv. zakona pa Božja 
obljuba pomoči in zvestobe.
Ker pa je ljubezen med zakoncem 
Bogu tako dragocena,  so tu sile 
teme najbolj dejavne. Sveto pismo 
nas uči, da satan že od začetka 
nasprotuje Bogu in njegovim 
namenom za zakon. Prav je, da 
se tega zavedamo in se temu 
premišljeno upiramo. Najmočnejše 
orožje je gotovo molitev, tako 
posamična, družinska kot zakonska. 
Vsak dan sproti moramo svoja 
prizadevanja izročati Jezusu  in 
odnos z njim nenehno negovati. 
Povabiti ga moramo v svoje življenje 
in v svoj zakon, saj pravi: «Glej, 
stojim pred vrati in trkam. Če kdo 
sliši moj glas in odpre vrata, bom 
stopil k njemu in večerjal z njim, on 
pa z menoj.« (Razodetje 3,20). M.U.

Obisk svetega 
Miklavža
Sveti Miklavž 
bo tudi letos, 
5. decembra, 
ob 18h 
obiskal naše pridne 
otroke v župnijski 
cerkvi in jih obdaril. 
Starši, prosim, da 
pravočasno prijavite 
svoje otroke do 
26. novembra.

TV-prenos nedeljske 
maše iz stopiške cerkve
3. decembra bo 
potekal televizijski 
prenos nedeljske 
svete maše iz 
naše cerkve. Ob 
tej priliki vas lepo povabim, da 
pridete v čim večjem številu. Če 
se da, pridite v cerkev že vsaj 
10 minut pred mašo, da se med 
samim prenosom v živo ne bo 
slišalo ropotanja vrat, ampak 
samo naše lepo sodelovanje.
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PONEDELJEK
4. december
Janez Damaščan

18h (STOPIČE) + Alojz Mikec, obl.,
                               v čast Svetemu 
                               Duhu

TOREK
5. december
Sava

8h (STOPIČE) po namenu
18h – OBISK SVETEGA MIKLAVŽA 
           V CERKVI

SREDA
6. december
Nikolaj - Miklavž

18h (PANGRČ GRM) + sestra 
                           Monika Marija Šašek

ČETRTEK
7. december
Ambrož

18h (STOPIČE) + Ana Judež

PETEK
8. december
Brezmadežno 
spočetje 
Device Marije

10h (DOLŽ) ++ Urška Juršič, Jože in 
                            Marija ter Lado
18h (STOPIČE) zahvala za 
                        materinstvo in vnučke

SOBOTA
9. december

Peter Fourier

18h (CEROVEC) ++ Polona Juršič in 
                             ostali pokojni Juršič
                              ++ Janez Juršič obl., 
                             Snežana, brat Tone  
                             in Beletovi

2. ADVENTNA 
NEDELJA

10. december

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ brat Jože Ucman 
                                  in žena Slavka

PONEDELJEK
11. december
Damaz

18h (OREHEK) ++ Ravnih  Frančiška 
                               in Martin ter ostali
                          + Frančiška Turk, obl.

TOREK
12. december
Devica Marija iz 
Guadalupe

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
13. december
Lucija

18h (ŠENTJOŠT) + Marija 
                                   Ambrožič, obl.

ČETRTEK
14. december
Janez od Križa
Dušan

7h (STOPIČE) po namenu

PETEK
15. december
Antonija, Krizina 
idr. drinske mučenke

18h (STOPIČE) ++ Alojz, Anton in 
                                   starši Becele

SOBOTA
16. december
Adelajda

18h (STOPIČE) ++ starši Murgelj, 
                                 obl., in sin Štefan
                               + Anton Brkopec 
                                 (GTV)

3. ADVENTNA 
NEDELJA

17. december

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                           pokojne župljane
10h (STOPIČE) + Jože Staniša, obl.
                            + Ciril Kovačič, obl.

33. NEDELJA 
MED LETOM
19. november

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                           pokojne župljane
10h (STOPIČE) po namenu

PONEDELJEK
20. november
Edmund

18h (STOPIČE) + Terezija Kastelec, obl.
                         ++ Marija Udovč in 
                               starši, obl.

TOREK
21. november
Darovanje Device 
Marije

8h (STOPIČE) v zahvalo (Tinka 
                                                Jecelj)

SREDA
22. november
Cecilija

18h (OREHEK) + Jožefa Judež

ČETRTEK
23. november
Klemen I.

18h (DOLŽ) ++ starši Saksida, brat 
                     Jože, teta Marija Sekula

PETEK
24. november
Andrej idr. 
vietnamski mučenci

18h (DOLŽ) ++ družina Avsec (Šol. 
                        c. 19) in Jožefa Golobič

SOBOTA
25. november
Katarina 
Aleksandrijska

18h (STOPIČE) ++ starši Jože in 
                                 Frančiška Ucman 
                             ++ vsi pokojni iz 
                     družine Kozoglav (DTV)

34. NEDELJA 
KRISTUSA 
KRALJA 
VESOLJSTVA
26. november

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) + Lucija Judež, obl.
                            ++ brat in starši 
                                  Drenik, obl. 

PONEDELJEK
27. november
Modest in Virgil

18h (HRUŠICA) za zdravje v družini

TOREK
28. november
Katarina Laboure

8h (STOPIČE) v zahvalo (Tinka 
                                               Jecelj)

SREDA
29. november
Filomen

18h (STOPIČE) + France Slak, obl.

ČETRTEK
30. november
Andrej

18h (OREHEK) + Ana Judež

PRVI PETEK
1. december
Karel de Foucald

17h (DOLŽ) ++ Angela in Janez 
                          Sekula ter Vida Vidic
18h (STOPIČE) ++ Matilda in Jože 
                      Može, hči Angelca,obl.,  
                      ter Franc Kastelec

PRVA SOBOTA
2. december
Vivijana

18h (STOPIČE) ++ starši Jože in 
                                 Frančiška Ucman

1. ADVENTNA 
NEDELJA 
KARITAS
3. december

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) + Franc Podržaj
                            ++ Turk Marija in 
                                  Jožef, obl.


