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Adventni čas - najlepši čas leta! Čas veselega 
pričakovanja in neskončnega upanja. Upanja na 
prihod. Pričakovanje na rojstvo. Na Luč.
Latinska beseda »adventus«pomeni »prihod«.
Advent - čas štirih tednov pred božičem nam daje 
priložnost za pripravo na Gospodov prihod, da se 
spomnimo preteklosti, kakšna je naša sedanjost 
in da se pripravimo na bodočnost.
Da razmišljamo o preteklosti, o Jezusovem rojstvu 
kot o prvem prihodu. Utelesil se je, postal Človek, 
poln skromnosti, uboštva. Prišel je kot kdorkoli od 
nas, človek med ljudmi.
Kar pomeni, da lahko vsak naš dan doživljamo 
»prisotnost Jezusa Kristusa » v sebi in da je On 
po nas prisoten v svetu. Naša nemoč je v tem, ker 
vedno pričakujemo določene stvari, jih dosežemo, 

ne doživimo sreče; veselimo se srečanj, družbe, 
na koncu ostanemo osamljeni, naša pričakovanja 
se spremenijo v razočaranja. V takem stanju 
slabotnosti se prepuščamo reklamam in 
zadovoljujemo svoje potrebe, kakor nam jih nudi 
okolica, vendar sreče ni. Potrebujemo prave, 
iskrene človeške odnose, srečanja. Naj nam ta 
adventni čas odstrani vse skrbi o fizični pripravi 
na praznike, da bomo v Novorojenem doživeli 
vse življenjske radosti.
Kako? Živimo v ljubezni z Njim, v ljubezni do 
drugih, vselej budni, da hodimo za Njim.
Torej, zbudi se človek. Advent je čas prebujenja, 
čas novega življenja, predrami svojo dušo 
iz apatije, bodi čuječ. Naj te ne preseneti 
srečanje z Njim, ko ugasneš televizor, pospraviš 

računalnik, tablico, 
ko opaziš vse, ki 
te obkrožajo, ko se 
igraš z otrokom, 
ko te ne okupirajo 
vsakodnevni opravki, 
trgovine …
»Prebudi se, ki spiš… 
in razsvetlil te bo 
Kristus. (prim. Ef 5,14)
In tudi nad teboj bo 
zasijala Luč.
D. R.

ADVENT

Hodi kot duhovno bitje 
skozi adventni dni. 
Ohranjaj v sebi mir, ne hiti 
in se ne zaletavaj. Dovoli, 
naj se v tebi zgodi nekaj 
novega. Usmeri svoje misli 
in pričakovanja k tistemu, 
kar se resnično splača. 
Naj bo tvoj adventni čas 
blagoslovljen. Amen 

(Jörg Zink)
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Nekaj vtisov s praznovanja zakonskih 
jubilejev na zahvalno nedeljo

Okrogla, obletnica, jubilej odločitve za skupno 
pot, podprta z Božjim blagoslovom, na katero 

sva stopila, polna pričakovanj, upanja in ljubezni …
Življenje pa je poleg lepih trenutkov prineslo tudi težke.
Hvaležna za vse lepo se ozirava nazaj in z zaupanjem 
v Božje varstvo in pomoč stopava v prihodnost.
Zahvaljujeva se vam, gospod župnik Tadej, za 
lepo slovesnost in vzpodbudne besede. »Kdor ima 
ušesa, naj posluša« - in iz vaših besed res vsakdo 
lahko sliši nekaj zase, če le ima odprto srce.
Bog lonaj vam in vsej farni skupnosti, ki je 
praznovala z nami!

Marija in Joško

Že same »priprave«, pričakovanje nedelje je bilo 
nekaj posebnega. Pričakovanje potrditve in 

zahvale za 10 let in za vse, kar sva skupaj zgradila 
v tem času. Različnost, a hkrati privlačnost in 
dopolnjevanje drug drugega. Bogu hvala! In 
ogromno volje za naprej. Vsebina pridige naju je 
spomnila na trdnejše sodelovanje med nama. Res 
hvala vam za tako bogato pridigo!

Ivan in Marjeta

Praznovanje naših jubilejev je sovpadlo z 
zahvalno nedeljo. Kako pomenljivo … Poleg 

vseh milosti, ki jih prejemamo v življenju, sva se na 
letošnjo zahvalno nedeljo še posebej zahvaljevala 
drug drugemu in Bogu za posebno milost - da 
imava drug v drugem oporo v vseh najtežjih 
trenutkih v življenju in da se lahko skupaj veseliva 
ob srečnih dogodkih. V tem hitrem tempu življenja 
sozakonca namreč vse prevečkrat jemljemo kot 
samoumevnega.  To zahvalno nedeljo pa sva 
obnovila najine poročne zaobljube in podoživljala 
prečudovit dan pred desetimi leti.   

Maja in Davor

Krog venčka simbolizira večnost. Spominja nas 
na Boga, njegovo neskončnost in milost, ki 
nima ne začetka ne konca. Zelenje simbolizira 

novo življenje ter upanje, da se prenovimo.
Sveče – po ena za vsako edventno nedeljo – 
simbolizirajo luč Boga, ki 
prihaja na svet preko rojstva 
Jezusa. Barve sveč so različne 
v različnih tradicijah, vendar 
pomen adventa predstavljajo 
vijolične (ponekod tudi modre) 
sveče, ki ustrezajo tudi 
barvam adventa. To je barva 
spokornosti in posta, pa tudi 
barva pričakovanja.
Svetloba sveč, nas opominja, 
da je Jezus luč, ki prihaja 
v temo našega življenja, 
da prinese nekaj novega, 
življenje in upanje. Prav tako 
nas opominja, da smo tudi 
mi poklicani, da to luč sveta 

razširjamo naprej. Ker je iz tedna v teden več 
svetlobe, to simbolizira, kako našo temo strahu 
in obupa razsvetljuje vedno več svetlobe. Plamen 
vsake nove sveče opozarja, da se nekaj dogaja in da 
glavno šele prihaja.

Kaj simbolizira vsaka posamezna 
sveča?
• Prva sveča simbolizira 
pričakovanje ali upanje.
• Druga sveča simbolizira mir.
• Tretja sveča simbolizira veselje, 
zato je ponekod roza barve. Tu 
se pozornost od spokornosti in 
upanja obrne na bolj veselo vzdušje 
pričakovanja.
• Četrta sveča predstavlja ljubezen.
• Ponekod postavijo še peto svečo, 
ki je bele barve, imenujejo pa jo 
Kristusova sveča.
Povzeto po http://up-djutersek.rkc.si/

Kakšen je simbolni pomen adventnega venčka v krščanstvu?
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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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18. 11. 33. NEDELJA MED LETOM
19. 11. Zakonska skupina, ob 20h
21. 11. Skupna dekanijska priprava na krst, v 
ŠMARJETI ob 19h
24. 11. ADVENTNA DELAVNICA, ob 10h
24. 11. Cerkev čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
25. 11. JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
29. 11. Srečanje ŽPS, po večerni maši v Stopičah
1.   12. Cerkev čistijo in krasijo SELA, PANGRČ 
GRM in ZAJČJI VRH.
2.   12. 1. ADVENTNA NEDELJA
5.   12. Prihod svetega Miklavža in obdarovanje 
otrok, ob 18h
7.   12. PRVI PETEK
8.   12. PRVA SOBOTA in BREZMADEŽNA
8.   12. Cerkev čistita in krasita CEROVEC in 
ČRMOŠNJICE.
9.   12. 2. ADVENTNA NEDELJA
10. 12. Drugo srečanje za starše 
PRVOOBHAJANCEV, ob 19h
12. 12. Skupna dekanijska priprava na krst v 
ŠMIHELU, ob 19h
13. 12. Drugo srečanje za starše BIRMANCEV, 
ob 19h
15. 12. Cerkev čistita in krasita GORNJA in 
DOLNJA TEŽKA VODA.
16. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA

NAPOVEDNIK

Predstavitev letošnjih birmancev in 
prvoobhajancev
Letošnji birmanci se bodo župniji predstavili 25. 11. 
2018, pri sveti maši ob 10h, letošnji prvoobhajanci pa se 
bodo predstavili župniji, 9. 12. 2018, ravno tako pri sveti 
maši ob 10h. 
Oboji se nam bodo prestavili tako, da bodo prišli pred 
oltar in naglas v mikrofon povedali svoje ime in priimek. 
Namen te predstavitve je, da župnija vidi, kdo prosi 
za prejem zakramentov, in za njih moli. S krstom smo 
vsi vstopili v Kristusovo telo. Takrat smo se veselili teh 
mladih kot novih bratov in sester v Kristusu. Zdaj pa 
želimo skupaj z njimi, kot ena družina, tudi duhovno 
rasti, se podpirati v molitvi in spodbudah ter se z njimi 
veseliti njihovega napredovanja v služenju Jezusu. 

Sklepi zadnjega sestanka ŽPS
Zadnje srečanje članov Župnijskega pastoralnega sveta je 
bilo 25. 10. 2018, kjer smo razmišljali o sledečem:
• Že dalj časa smo mnenja, da župnija potrebuje vsaj še 

kakšnega izrednega delivca obhajila pri sv. maši, ob 
10h. Kandidata, ki sta sprejela to službo in se bosta 
nanjo pripravljala, sta g. Tone Goršin in g. Ivan Šašek. 

• Sam sem mnenja, da so mladi mladim najboljši 
zgled in si znajo tudi najbolje prisluhniti. Zato smo 
sklenili, da bi že letošnjim birmancem skušali ponuditi 
birmanske skupine. Te skupine bodo vodili starejši 
mladinci, ki že zaključujejo srednjo šolo ali pa so že 
na fakulteti. Namen skupine je bolj celovita priprava 
na prejem zakramenta svete birme, saj je 45 minut 
verouka enkrat tedensko za tako pripravo premalo.

• Nekaj starejših mladih je izrazilo željo po nadaljevanju 
mladinskih srečanj oziroma verouka. V tej smeri sta 
ponudila svojo pomoč g. Tone Goršin in g. Damjan Šeruga.

• Nekoliko smo razmišljali še o novih skupinah, ki bi 
jih ponudili v mesecu januarju, oziroma bomo z njimi 
takrat začeli. Zagotovo bo to skupina za bralce beril. 
Le-ti bi se srečali takoj, ko izide nov seznam beril. 
Namen skupine bi bil pregled seznama, urejanje 
nadomeščanj sodelujočih in pregled Božje besede. 

Obisk svetega Miklavža
V Stopičah bo sveti Miklavž obiskal 
otroke do vključno 4. razreda osnovne 
šole. Njegov obisk bo 5. 12. 2018, ob 
18h v stopiški župnijski cerkvi. Prijave 
zbiramo do zapolnitve prostih mest. 
Dar je 3,5 evra.
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PONEDELJEK
3. december
Frančišek Ksaver

18h (CEROVEC) 

TOREK
4. december
Janez Damaščan

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
5. december
Sava

8h (STOPIČE) po namenu
18h - PRIHOD SVETEGA MIKLAVŽA

ČETRTEK
6. december
Nikolaj (Miklavž)

18h (PANGRČ GRM) po namenu

PRVI PETEK
7. december
Ambrož

17h (DOLŽ) v zahvalo

18h (STOPIČE) 
PRVA SOBOTA
8. december
Brezmadežno 
spočetje 
Device Marije

7h (STOPIČE) 

10h (DOLŽ) 

2. ADVENTNA 
NEDELJA

9. december

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

PONEDELJEK
10. december
Loretska Mati 
Božja

17h (STOPIČE) 

18h (HRUŠICA) 

TOREK
11. december
Damaz I.

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
12. december
Devica Marija 
iz Guadalupe

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
13. december
Lucija

18h (DOLŽ) 

PETEK
14. december
Janez od Križa,
Dušan

18h (OREHEK) 

SOBOTA
15. december
Antonija, Krizina 
in ostale drinske 
mučenke

18h (STOPIČE) 

3. ADVENTNA 
NEDELJA

16. december

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

33. NEDELJA 
MED LETOM

18. november

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

PONEDELJEK
19. november
Matilda

18h (STOPIČE) 

TOREK
20. november
Edmund

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
21. november
Darovanje 
Device Marije

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
22. november
Cecilija

18h (STOPIČE) 

PETEK
23. november
Kolumban

18h (ŠENTJOŠT) 

SOBOTA
24. november
Vietnam. mučenci

18h (STOPIČE) 

KRISTUS 
KRALJ 
VESOLJSTVA

25. november

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

PONEDELJEK
26. november
Leonard 
Portomavriški

18h (HRUŠICA) 

TOREK
27. november
Modest in Virgil

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
28. november
Katarina Laboure

18h (STOPIČE) 

 V ZAHVALO ZA 3 LETA SLAVILNE 
SKUPINE STOPIČE

ČETRTEK
29. november
Filomen

17h (ŠENTJOŠT) 
18h (STOPIČE) 

PETEK
30. november
Andrej

18h (OREHEK) 

SOBOTA
1. december
Marija Klementina 
Zairska

MAŠA DRUGJE

1. ADVENTNA 
NEDELJA

2. december

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


