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V letošnjem letu sem krstil že dvajset otrok. Bogu
hvala za te otroke, hvala za njihove starše, hvala
za njihove botre in stare starše. Hvala Bog. Veliki
si, dober si. Zahvaljujem se ti za tvojo dobroto in
za tvojo ljubezen. Spoštovani starši, vem, da ste
velikokrat v zadregi, kako po krstu naprej. Nič ne
zapletajmo, ker je vse tako enostavno. Otrok je
s krstom vstopil v
množico vernikov,
ki so Cerkev ali
Kristusovo telo. Naj
ostane povezan
z njimi, ki so s
krstom postali
njegovi prijatelji,
bratje in sestre.
Omogočite torej
otroku, da pride
»Moli za otroke, moli z otroki!
skupaj z vami
k nedeljski
Pobožnost molitve je tisto
maši. Pa če bo
dragoceno olje, s katerim
to najprej za
počastimo Jezusa, najboljšega
5 minut, pa
družinskega prijatelja.
za 5 minut.
Ostanite pa
Moli večkrat. Moli kratko, pa
povezani tudi
dobro! Takšne molitve so dragi
z molitvijo v
kamenčki, ki si jih nabiraš za
družini.
nebeško krono.«
blaženi Anton Martin Slomšek

Naj vam naslednjih deset točk pomaga k bolj
prijetni molitvi z otrokom doma:
1. Kot starša zaupava Svetemu Duhu, da moli z
najinimi otroki na način, ki je za naju skrivnost.
2. Prepričana sva, da Bog govori z najinim
otrokom, ki je še majhen, preko najinega
nasmeha, najine nežnosti, najine starševske
ljubezni.
3. Najin otrok v naročju očeta ali mame sodeluje
pri najinem pogovoru z Bogom.
4. Zavedava se, da bo najin otrok začel moliti, če
bo videl, da moliva midva kot starša.
5. Pomembno je, da ne le mama, ampak tudi
oče, moli s svojim otrokom.
6. Dan najinega otroka se sklene z najinim
poljubom, z znamenjem križa na njegovem čelu
in z blagoslovom.
7. Pred jedjo običajno molimo tako, da se Bogu
skupaj z otroki zahvalimo.
8. Odkritja najinega otroka, njegovo čudenje in
veselje pogosto oblikujemo v skupno molitev
naše hvale in zahvale Bogu.
9. Reden obisk cerkve je za naju in za najinega
otroka priložnost, da se srečamo z Gospodom in
molitvijo.
10. Tudi midva kot starša se učiva moliti, kadar
se pridruživa molitvi otrok po obrazcu, ki smo se
ga naučili.
T.K.
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VABLJENI NA
ŽUPNIJSKO ROMANJE
na Žeželj, 7. oktobra, kjer bomo nedeljo
praznovali s sveto mašo ob 11h. Kosilo bo v
Črnomlju v gostišču Štajdohar. Pri Treh Farah
bomo z litanijami počastili Gospoda. Romanje
bomo zaključili v Rosalnicah pri Mojci, ki peče
domače dobrote. Prikazala bo peko belokranjske
pogače in nam jo, še toplo, ponudila v
degustacijo. Cena romanja je 25 eur.
Avtobusi bodo peljali: ob 8:15 iz Velikega Cerovca
proti Dolžu in Stopičam, ob 8:15 iz Pangrč Grma,
skozi Hrušico in Šentjošt, ob 8:30 iz Stopič proti
Črmošnjicam. Avtobusi bodo pobirali potnike
tako kot običajno za vsako romanje.

FANTJE, VABLJENI
K MINISTRIRANJU!
Prve ministrantske vaje bodo,
6. 10. 2018, ob 10h v Stopičah.
Zaradi nadaljnjega obveščanja
bo dobro, če boste posredovali
vaše kontaktne podatke. K
ministriranju ste vabljeni fantje
od tretjega razreda dalje, morda
pa bi se lahko storila tudi kakšna
majhna izjema.

VABLJENI K PRAZNOVANJU
ZAKONSKIH JUBILEJEV,
ki bo 4. 11. 2018, ob 10h v stopiški
cerkvi. Pridite in prijavite se na
praznovanje, ko boste ponovno izpovedali
svoj zvesti DA svoji najdražji in najdražjemu.
Pokažite svojemu sozakoncu, da vam je mar in
da jo/ga še vedno ljubite. Morda si premalokrat
to tudi poveste ali pokažete, življenje pa se
pelje samo od sebe naprej. Nikar tako. Nikar
ne čakajte trenutka, ki bi vas presenetil in bi
obžalovali, da niste bili dovolj ljubeznivi in
spoštljivi do svojega sozakonca. Storite ta prvi
mali korak v smer večje ljubezni in spoštovanja
med vama. Gotovo si tudi Bog želi tega za vaju.
Želim, da se odločita. Naj vaju Bog blagoslavlja
in opogumlja.

»Jaz sem Kraljica Miru!«
ROMANJE V MEDŽUGORJE
Kdo ne pozna Medžugorja, tega sicer malega
kraja, a obenem tako velikega, kjer so se Nebesa
dotaknila naše ljube, a grešne Zemlje? Marija
nas kliče in če se odzovemo njenemu vabilu, smo
deležni velikih milosti. Že to je ena sama milost, da
se toliko časa prikazuje. Njena sporočila so jasna
in že kar preveč ponavljajoča, pa so jo vprašali,
zakaj..., ker jih še vedno ne sprejmemo in ne
živimo. Že toliko let redno prihaja na našo zemljo
in nas poziva k miru, molitvi, postu, pokori in
spreobrnjenju. Še vedno se premalo zavedamo, da
smo vsi njeni otroci in nam želi eno samo Ljubezen,
življenje z Bogom.
»DRAGI OTROCI, KO BI VEDELI, KAKO VAS
LJUBIM...«
Na romanje v Medžugorje sem povabila svojo
mamico, kot darilo za rojstni dan, moj čas,
posvečen njej. Pridružili sva se vedno veselim
Belokranjcem, s še nekaj našimi farani in
prijatelji. Marinka in Vinko Kocjan iz Butoraja,
organizatorja, ki ju nekateri tudi poznate, znata
na prav posebno prijeten način popeljati romarje k
Mariji. Povezanost med romarji, ki jo začutiš že na
avtobusu, se lepo dopolnjuje z namenom romanja.
Vsi smo nesli s seboj vse svoje želje in potrebe, tako
zase, kot za družino in prijatelje in jih na svetem
kraju izročili Bogu in Mariji.
Po prihodu smo se najprej povzpeli na hrib
Križevec. Po strmi kamniti poti, ob premišljevanju
križevega pota in molitvi rožnega venca sem
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odložila vsa svoja bremena, ko sem se soočila s seboj
in Bogom, sem začutila notranji mir, solze pa so me
prečistile in pripravile na dobro spoved. Tudi pot navzdol
ni bila nič kaj lažja.
Sprava z Bogom je res potrebna za tisti mir, ki ga
tako zelo potrebujem. Ta mir sem doživela tudi zvečer
na adoraciji, češčenju Najsvetejšega. Zame najlepša
izkušnja, ko si del tako velike množice ljudi, ki časti
in slavi Jezusa, ob spremljavi lepe in nežne glasbe
in besedil… ni besed, ki bi opisale ta trenutek dovolj
dobro, da bi začutili, kar na tem svetem kraju občutiš.
Drugi dan smo poromali na mesto prikazovanja na
spodnjem delu hriba Crnica. Prav tako smo se vzpenjali
po kamniti poti in molili rožni venec. Ko veš, da stopaš
po sveti zemlji, se ti zdi vse ostalo nepomembno,
želiš čutiti in biti blizu, še bližje in najbližje Mariji, ker
te lahko le ona najhitreje pripelje do Jezusa, našega
Odrešenika. Na tem svetem kraju je pater Mio Kekić,
ki je bil naš duhovni spremljevalec, molil nad vsakim
posameznikom in nas s tem še na posebno milosten
način blagoslovil.
Pred samo vrnitvijo pa smo se ustavili še v skupnosti
Cenacolo v Medžugorju, ki je dom mnogih, ki se želijo
vrniti na pravo pot življenja. Tokrat smo obiskali žensko
skupnost, kamor so se zatekla dekleta pred zunanjim
svetom drog, alkohola in malodušja. Svojo zgodbo
nam je zaupala celo Novomeščanka Vesna. Vsako
tako pričevanje pa te opomni, da je zelo pomembno,
da živimo z Bogom in se mu izročamo dan na dan ter
ga prosimo, naj nas Sveti duh vodi po pravi poti, mati
Marija pa nas usmerja s svojo materinsko ljubeznijo.
Marija tudi vedno vabi k molitvi rožnega venca, prav
tako pa k družinski molitvi, ki nas drži skupaj kot
družino.
I. Š.
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NAPOVEDNIK
23. 9. 25. NEDELJA MED LETOM in
ŽEGNANJE NA CEROVCU, ob 10h
24. 9. Srečanje ZAKONSKE SKUPINE, ob 20h
29. 9. Cerkev čistijo in krasijo PANGRČ GRM,
SELA in ZAJČJI VRH.
30. 9. 26. NEDELJA MED LETOM in
ŽEGNANJE NA DOLŽU, ob 10h
5. 10. PRVI PETEK in obisk bolnikov po
domovih z Najsvetejšim
6. 10. Cerkev čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
6. 10. PRVA SOBOTA
6. 10. MINISTRANTSKE VAJE, ob 10h v
Stopičah
7. 10. 27. NEDELJA MED LETOM –
ROŽNOVENSKA
7. 10. ŽUPNIJSKO ROMANJE na Žeželj
13. 10. Cerkev čistita in krasita CEROVEC in
ČRMOŠNJICE.
14. 10. 28. NEDELJA MED LETOM
17. 10. SKUPNA DEKANIJSKA PRIPRAVA NA
KRST v Šmihelu, ob 19h
20. 10. Cerkev čistita in krasita DOLNJA in
GORNJA TEŽKA VODA.
21. 10. 29. NEDELJA MED LETOM –
MISIJONSKA
21. 10. Dekanijska revija pevskih zborov v
Prečni, ob 15h
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 +
25. NEDELJA 7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
MED LETOM župljane
SLOMŠKOVA 10h (CEROVEC)
23. september
PONEDELJEK 19h (STOPIČE)
24. september
Anton Martin
Slomšek
TOREK
25. september
Sergij Radoneški
SREDA
26. september
Kozma in Damjan
ČETRTEK
27. september
Vincencij
Pavelski
PETEK
28. september
Vaclav
SOBOTA
29. september
Mihael,
Gabrijel, Rafael
26. NEDELJA
MED LETOM
30. september
PONEDELJEK
1. oktober
Terezija Deteta
Jezusa
TOREK
2. oktober
Angeli varuhi
SREDA
3. oktober
Frančišek
Borgia
ČETRTEK
4. oktober
Frančišek Asiški
PRVI PETEK
5. oktober
Marija Favstina
PRVA SOBOTA
6. oktober
Bruno
27. NEDELJA
MED LETOM ROŽNOVENSKA
7. oktober

8h (STOPIČE) po namenu
19h (DOLŽ)
19h (CEROVEC)

19h (CEROVEC)
19h (OREHEK)

PONEDELJEK
8. oktober
Benedikta
TOREK
9. oktober
Dionizij
SREDA
10. oktober
Danilo
ČETRTEK
11. oktober
Janez XXIII
PETEK
12. oktober
Maksimilijan
Celjski
SOBOTA
13. oktober
Gerald
28. NEDELJA
MED LETOM
14. oktober

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
PONEDELJEK
10h (DOLŽ) .
15. oktober
Terezija Velika
19h (STOPIČE)
TOREK
16. oktober
Hedvika
7h (STOPIČE)
SREDA
17. oktober
Ignacij
19h (STOPIČE)
Antiohijski
ČETRTEK
18. oktober
Luka
19h (OREHEK)
PETEK
19. oktober
Pavel od Križa
18h (DOLŽ)
19h (STOPIČE)
SOBOTA
20. oktober
18h (STOPIČE)
Rozalina
29. NEDELJA
MED LETOM 7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
MISIJONSKA
ŽUPNIJSKO ROMANJE NA ŽEŽELJ
21. oktober
in V BELO KRAJINO

19h (OREHEK)
7h (STOPIČE) po namenu
19h (CEROVEC)
19h (HRUŠICA)
19h (DOLŽ)

19h (OREHEK)
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (STOPIČE)

19h (OREHEK)
7h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)

19h (HRUŠICA)
19h (DOLŽ)
19h (DOLŽ)
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (STOPIČE)

