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„Tam na gmajnci, 

v revni štalci,  

je rodila Jezusa.“

Božičku s severa, ki ga v 
resnici sploh ni – ampak mora biti, 
zato da tebe ne bi bilo, Jezus.
Dragi Jezus, če misliš tudi še letos iz nebes 
prodreti skozi to zmešano kaotično božično 
norenje in poplesavanje ter nas kljub vsemu 
poiskati, potem te lepo prosim, da vsaj za tiste, 
ki bi si želeli normalno in človeško praznovati 
božič, ponovno prineseš svoj pravi božič. Radi 
bi doživeli tvoje rojstvo kot radost, da si prišel 
med nas in da ostajaš z nami. Radi bi to radost 
podelili z drugimi, ki so miroljubni, krotki in iz 
srca ponižni.
Jezus, ob prazniku tvojega rojstva nimamo dosti 
zahtev. Samo pomagaj nam najti svoj božič. 
Pomagaj nam najti nas same, ker so z božičem 
ukradli tudi naše duše in našo vero vate, Jezus. 
Usmili se nas, Jezus! Pridi med nas, Jezus. Ne 

zapusti nas, Jezus!
Vam, dragi prijatelji, želim, da bi našli božič 

Jezusovega rojstva! Naj vas novorojeni 
Gospod okrepi v duši z upanjem in 
radostjo, da je on Gospod vseh časov in 

naše večnosti.
V tej gotovosti, ki nam jo daje 

vera, skupaj vstopimo v novo 
leto 2018, ki naj bo tudi za vas 
blagoslovljeno, mirno in varno.

+ msgr. dr. Peter Štumpf, 
soboški škof

Ukradli so nam ga – tvoj božič, Jezus! Že 
oktobra so nabasali trgovine z jelkami in 
lučkami, posladkanimi in kičastimi angelčki 

ter figuricami vseh vrst: miklavži in parklji, božički 
in dedki mrazi. Svetovne trgovske korporacije brez 
vesti in brez sočutja do božiča in njegovega 
sporočila, da si se rodil v bedi betlehemskega hleva, 
Jezus, hočejo mastno zaslužiti naj tvoj račun. 
Purani, pite, kolači in sladkarije, mesovje v neštetih 
tonah, vse sorte vina in šampanjcev romajo v 
veselem decembru na krožnike in v kozarce 
človeške nenasitnosti. Na smučiščih in v toplicah, 
na obali in po hotelih, v zabaviščih in na plesiščih 
– povsod kričijo, plešejo in tudi grešijo – vse v imenu 
božiča. Glavni nisi ti, Jezus, ampak neki čudaški 
Božiček, ki z jelenčki poplesava po zraku in skozi 
dimnik spušča darove. Tvoj evangelij, Jezus, ki 
govori o tvojem rojstvu, so zamenjali s pravljico o 

Gospod Jezus, pridi nam na pomoč 
in nam pomagaj najti svoj božič!
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Blagoslov za tri svete večere

Spoštovani starši, vsi ste pri krstu prejeli splošno duhovniško službo. Adventni in božični čas sta edinstvena prilo-
žnost, da ta služba v vas še posebej zažari. Postavljeni ste bili namreč vaši družini, da ji služite tudi kot duhovniki. 

Ne z vsiljivostjo, tiranijo do domačih in „na horuk“, saj veste, s tistim „zdaj pa bomo“, ampak s postopnim vstopanjem 
v to dogajanje, kot nas tega uči postopno prižiganje svečk na adventnem venčku. Vsako nedeljo prižgemo eno več. Ali 
kot nas uči katero koli potovanje, pri katerem se postopoma približujemo cilju. Postopnost in vztrajnost torej. Ob tem 
naj vam bo v pomoč tudi božična 9- dnevnica, ki bo vsak dan, od vključno 16. 12. dalje, v stopiški cerkvi. Ne pozabite 
tudi na dobro opravljeno sveto spoved.

BLAGOSLOV JASLIC IN DOMA 
(I. sveti večer)
Družinske jaslice in naš dom lahko vsako leto znova blagoslovimo v družini. To opravilo lahko opravi družina sama 
tako, da se na božični večer zbere pri jaslicah. Dobro je, da si pripravimo blagoslovljeno vodo. Če je mogoče, naj otroci 
vzamejo krstne sveče in jih prižgane držijo med blagoslovom v rokah. Blagoslov začnemo tako, da se vsi člani zberejo 
ob jaslicah. Prižgemo krstne sveče. Za začetek lahko zapojemo kakšno božično pesem (Sveta noč ali Poslušajte vsi 
ljudje ali kakšno drugo). Nato oče ali mati začne z znamenjem križa in preberete evangeljski odlomek (Lk 2,15-20).
Nato molimo: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Očetu.
Sedaj oče ali mama moli blagoslovilno molitev:
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo 
in smo srečni, da spadamo skupaj. 
Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo 
ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in 
dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edi-
nost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. 
V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak 
veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški 
dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu. 
Vsi odgovorimo: Amen.
Oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo jaslice in stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali molimo desetko 
rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O, Jezus, blagoslovi me, Sveti angel …) ali pojemo kakšno božično pesem.
Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Go-
spod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

BLAGOSLOV DOMA NA STARO LETO 
(II. sveti večer)
Na zadnji dan leta naj bi se družina zahvalila Bogu za vse prejete milosti v preteklem letu in ga prosila za pomoč v 
novem. Poleg udeležbe pri zahvalnem bogoslužju v cerkvi, naj bi tudi doma našli čas za skupno molitev, v katero 
se vključi blagoslov dóma s kropljenjem in kjer je možno tudi kajenjem s kadilom.
Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je 
mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred 
začnemo s primerno pesmijo ali glasbo ali samo z znamenjem križa.
Oče ali mati začneta z znamenjem križa: 
V imenu očeta in Sina in Svetega Duha. 
Vsi odgovorijo: Amen.
Eden od staršev prebere naslednje besedilo ali pove kaj podobnega:
Potekajo zadnje ure starega leta. Ob tej priložnosti se ozrimo v preteklo leto in poglejmo naš duhovni napredek v do-
brem, v modrosti, v odpuščanju, v obisku svete maše, družinske molitve. Ali smo se res trudili v teh stvareh? Kakšno 
dogodki so se v tem letu dogodili v naši družini? Ko se oziramo na prehojeno pot v tihoti kličimo Božjega blagoslova 
na vse naše trenutke preteklega leta, na dogodke veselja in radosti, še posebej pa na naše težke, boleče in trpeče 
dogodke. Naj pride Božji blagoslov na našo skupno prehojeno pot tega leta.
V tihoti naj vsak zase premisli svoje življenje v preteklem letu in kliče Božjega blagoslova na vse trenutke in do-
godke v tem letu.
Nato eden od članov družine prebere Božjo besedo. 
Mt (6,25.31-34)Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku. 
Nato molimo naslednjo molitev:
Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas je še pred menoj. Bil je moj in bo moj in 
podaril si mi ga ti. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za vsako jutro, ki ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. 
Prosim te za modrost, da bi vse ure napolnil. 
Prosim te, da bi znal nekaj svojega časa ohraniti za to, kar ni ukaz in dolžnost: nekaj za tišino in zbranost, nekaj za 
igro in razvedrilo, nekaj za ljudi ob robu mojega življenja, ki potrebujejo človeka. 



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
16. 12.  Začetek BOŽIČNE 
9-DNEVNICE
16. 12.  Cerkev čistita in krasita 
CEROVEC in ČRMOŠNJICE.
17. 12.  3. ADVENTNA NEDELJA 
17. 12.  SPOVED, ob 15h v STOPIČAH
17. 12.  Prihod LUČI MIRU IZ BETLEHEMA
23. 12.  Cerkev čistita in krasita 
STOPIČE in PLEMBERK
24. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA – 
1. sveti večer
25. 12.  BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
26. 12.  Štefan – prvi mučenec in 
DAN SAMOSTOJNOSTI
26. 12.  BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT, ob 17h v župnijski cerkvi
27. 12.  Nedolžni otroci – „tepežen dan“
30. 12.  Cerkev čistita in krasita 
VERDUN in ŠENTJOŠT.
31. 12.  SVETA DRUŽINA in zaključek 
starega leta – 2. sveti večer
1.   1.   Marija, Božja Mati – Novo 
leto – Dan miru
5.   1.   Cerkev čistita in krasita 
HRUŠICA in HRIB.
6.   1.   GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
– SVETI TRIJE KRALJI
11. 1.   Sestanek za starše 
prvoobhajancev, ob 19:00 
(vsebina prvega obhajila). 
Tehnični sestanek bo kasneje.
13. 1.  Cerkev čistita in krasita 
OREHEK in BREZOVICA.

Prosim te za prizadevnost, da svojega časa ne izgubljam, ne zapravljam, ne tratim. 
Vsaka ura je kot košček njive: rad bi jo preoral, rad bi v brazde sejal ljubezen, take 
misli in besede, ki bodo obrodile sad. Gospod, blagoslovi moje leto!
Nato oče ali mati molita naslednjo blagoslovno molitev, vsi stojijo:
Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse prejete 
milosti in vsak trenutek življenja: srečen in manj srečen. Vse to darujemo tebi in 
te prosimo, blagoslovi nas, naše življenje in naš dom, da nas bo vse, kar se v njem 
dogaja in se bo dogajalo, vodilo k tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. 
Vsi odgovorijo: Amen.
Nato oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo (če je kadilo, tudi pokadita) 
hišo oz. stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali tako, da med kroplje-
njem molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O, Jezus, blago-
slovi me, Sveti angel…) ali pojemo kakšno božično pesem.
Potem vsi skupaj (če med kropljenjem nismo molili) molimo: Oče naš, Zdrava 
Marija in Slava Očetu.
Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno 
vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svete-
ga Duha. Amen.

BLAGOSLOV DOMA ZA PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA 
(III. sveti večer)
Praznik Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev so naši predniki praznovali 
kot »tretji božič« (drugi je bil na staro leto), torej prav tako slovesno kot sam 
sveti večer. Prav je, da mu tudi danes posvetimo dovolj pozornosti, saj se na ta 
dan spominjamo ne le prihoda modrih, ampak tudi Jezusovega krsta v Jordanu 
in Jezusovega prvega čudeža v Kani.
Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, 
Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je mogoče, pripravimo tudi kadilo. Otro-
kom lahko damo v roke njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred 
začnemo s primerno pesmijo (Glejte, trije kralji – na melodijo Tam stoji pa hlev-
ček) ali pa kar z znamenjem križa.
Oče ali mati začneta z znamenjem križa: 
V imenu očeta in Sina in Svetega Duha. 
Vsi odgovorijo: Amen.
Nekdo od odraslih moli kratko molitev:
Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi velikimi deli: Modri se po 
dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v Jordanu razodeneš kot svojega Sina, 
Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala ti, o, Bog, za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj 
nas današnji praznik utrdi v veri in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.  
Vsi: Amen.
Nekdo od članov družine prebere odlomke iz Svetega pisma. 
(Mt 1,1-12) Po prebrani Božji besedi je nekaj časa tihota, nato pa molimo Psalm: 
(Ps 72, 10-14.17-19)
Oče ali mati moli blagoslovno molitev:
Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupa-
njem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča  
roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna 
in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. To te 
prosimo po Kristusu, našem Gospodu. 
Vsi: Amen.
Nato oče ali mati pokropita hišo (stanovanje) z blagoslovlje-
no vodo in če je mogoče, jo tudi pokadita s kadilom. Vmes 
lahko molimo ali pa pojemo kakšno pesem. Po obhodu hiše 
(stanovanja) se ustavimo pri vhodnih vratih, na katera napi-
šemo s kredo: 20 G + M + B 18. 
Pri tem oče ali mati prosi:
Kristus, blagoslovi to hišo (stanovanje) in vse, ki v njej prebi-
vamo. Amen.
Obred sklenemo z molitvijo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava 
očetu. Nato se vsi pokrižajo z blagoslovljeno vodo. Lahko 
zapojemo še kakšno božično pesem.

Povzeto po spletni strani murskosoboške škofije.
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PONEDELJEK
1. januar
NOVO LETO
Marija Božja 
Mati

7h (STOPIČE) USTANOVNA MAŠA

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

TOREK
2. december
Bazilij Veliki

8h (STOPIČE) po namenu

TOREK
3. december
Presveto Jezusovo ime

MAŠA DRUGJE

ČETRTEK
4. januar
Angela Folinjska

17h (CEROVEC) + Jože Kastelic, obl.
18h (DOLŽ) ++ Frančiška, obl., in 
                             stari starši Juršič

PRVI PETEK
5. januar
Milena

18h (STOPIČE) ++ Mužar Rozalija, 
                                 starši Frančiška 
                                 in Janez ter Josip

PRVA SOBOTA
6. januar
Gospodovo 
razglašenje

7h (STOPIČE) + Jože Bojanc, obl. 
10h (DOLŽ) ++ Anton Golobič, 
                            16. obl., in starši
18h (CEROVEC) + Anton Juršič, 1. obl.

JEZUSOV KRST

7. januar

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                           pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Marko, Marija in 
                                   Marina Mežnar

PONEDELJEK
8. januar
Severin Noriški

18h (HRUŠICA) + Ivan Kastrevc, obl.

TOREK
9. januar
Hadrijan

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
10. januar
Gregor Niški

18h (STOPIČE) ++ družina Ovniček 
                                   in starši Udovč

ČETRTEK
11. januar
Pavlin Oglejski

18h (DOLŽ) + Jožefa Golobič, obl.

PETEK
12. januar
Tanja

18h (STOPIČE) + Franc Judež, obl.

SOBOTA
13. januar
Hilarij (Radovan)

18h (STOPIČE) + Jože Košmerl, 3. obl.

2. NEDELJA 
MED LETOM
14. januar

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                           pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Neža in Anton 
                                   Ovniček, obl.

3. ADVENTNA 
NEDELJA

17. december

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

PONEDELJEK
18. december
Vunibald

18h (STOPIČE) + Nežka Hribar

TOREK
19. december
Urban V.

18h (STOPIČE) + Janez Pečjak

SREDA
20. december
Dominik

18h (STOPIČE) Izročitev vsega in 
                             vseh v Božje roke

ČETRTEK
21. december
Peter Kanizij

18h (STOPIČE) po namenu

PETEK
22. december
Frančiška Cabrini

18h (STOPIČE) po namenu 

SOBOTA
23. december
Janez Kancij

18h (STOPIČE) po namenu

4. ADVENTNA 
NEDELJA in 
1. sveti večer
24. december

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                           pokojne župljane
10h (STOPIČE) + Janez Klobučar, 1. obl.
                        ++ Janko Badovinac, 
                  1. obl., in ostali Badovinac 
19h (STOPIČE) ++ Franc Podržaj in 
                               Milan Rozenberger

PONEDELJEK
25. december

BOŽIČ

00h (STOPIČE) za vse žive in 
                              pokojne župljane
8h (DOLŽ) ++ starši Škedelj Ana in 
                           Janez, obl.
                        + Franc Kobe, obl.
10h (STOPIČE) + Jožef Kvas, obl.

TOREK
26. december
Štefan

7h (STOPIČE) + Štefan Murgelj
10h (DOLŽ) po namenu
17h BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

SREDA
27. december
Janez

17h (HRUŠICA) + Jožef Kastrevec, 
                                 30. dan
18h (STOPIČE) + Jožef Novak, 20. obl.
                             + Andrej Rebolj, obl.

ČETRTEK
28. december
Nedolžni otroci

18h (STOPIČE) + Angela Kastelec, 
                               obl. (Verdun 13)
                            + Danica Udovč, obl.

PETEK
29. december
Tomaž Becket

18h (OREHEK) + Marija Ovniček, 
                                4. obl. 

SOBOTA
30. december
Janez Boecardo

18h (STOPIČE) + brat Ucman Janez 
                                (Vrhe 6)
                             + Marija Povše, obl.

SVETA 
DRUŽINA
Silvester

31. december

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                           pokojne župljane
10h (STOPIČE) + sestra Monika 
                               Marija Šašek
                             + Alojz Modic, obl. 
                                (Verdun 15), 
                vsi pokojni Modic in Šašek


