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IN KAJ JE POMEMBNO ZATE?
A
dvent je, če prijatelja sprejmeš z nasmehom, če
objameš otroka, če znaš sosedu potrkati na vrata, če se znaš čuditi majhnim stvarem, če te slabo
vreme ne spravi s tira, če znaš dajati in sprejemati
brez pripomb, če ne misliš, da si boljši od drugih,
če priznaš, da te Bog ljubi … potem res pričakuješ
Gospoda!
Pred srečanjem z Božjim otrokom v jaslicah je potrebno še medsebojno srečanje – tako kot sta se srečali Marija in Elizabeta. Srečanje je tisti osebni stik,
po katerem se razidemo vsaj malo drugačni.
Človek se bogati in plemeniti ravno ob srečevanju
z drugimi. V naših srečevanjih je pomembno predvsem to, da znamo drugega sprejeti in da človek
daruje svoje srce na dlani.
Srečanja s človekom in med ljudmi so majhni vsakodnevni prazniki, ki budijo veselje in delajo življenje lepo. Zato so pomembna srečanja v družini, s
prijatelji in znanci. Ne bomo srečali Boga, če se ne
znamo srečati z ljudmi.
Odložimo listo za nakup daril in misel na opravke. Ko
Bog postane človek, ko prestopi mejo in s tem prestopi naše meje – potem je pomembno vse kaj drugega. In kaj je pomembno zate?
Dojenček, rojen v revščini, ki potrebuje pomoč, je
Božje znamenje. Božje znamenje je preprostost.
Božje znamenje je ganljivo dejstvo, da je za nas postal tako majhen. Ne želi nas prestrašiti s svojo silo.

Rešuje nas strahu pred svojo veličino.
Prosi nas za ljubezen, zato želi biti otrok.
Ničesar drugega ne pričakuje od nas kakor našo ljubezen. Bog je postal majhen,
da bi ga lažje razumeli, sprejeli in ljubili.
Dopustimo srcu, da se nas prihod Kralja,
ki prihaja, dotakne s tistim, kar si Bog
najbolj želi – z Njegovo ljubeznijo!
Jezus prihaja! Srečni tisti, ki ga sprejmejo. Srečni tisti, ki ga molijo in se mu
zahvaljujejo za življenje. 
T.K.

Rodilo se nam
bo Dete, močni Bog
bo njegovo ime.
Kralja, ki prihaja,
pridite, molimo!
(iz božične devetdnevnice)

K novi zunanji podobi tiskanih oznanil

S

rce, da bi bili vsi eno, množica, zbrana v
cerkvi, rdeča barva – barva ljubezni ...
Med Jezusovimi željami je bila tudi ta, da bi bili
njegovi učenci eno. (prim. Jn17,21) Mi smo Jezusovi učenci, če se vsak dan odločamo zanj. Če
mu vsak dan sledimo in se od njega učimo. Zakaj je to dobro, da to počne vsak v naši župniji?
Ker je to dobro za našo župnijo. Ker v njej živimo
in ne želimo imeti v njej nevzdržnih odnosov.
Ker samo Jezus lahko stori, da smo enih misli
in enega srca. On je naš skupni imenovalec, če
hočete. On je Ljubezen. Kjer je resnična ljubezen, sta tudi toplina in sprejetost. To še posebej
lahko začutimo pri maši, kadar pri njej sodelujemo s srcem, še posebej pa takrat, kadar pojejo
otroci. Morda je tudi zato potrebno postati kakor otrok ... Zunanja podoba letošnjih tiskanih
oznanil nas vabi k medsebojni povezanosti,
pomoči, odpuščanju, sočutju in sprejemanju.
Med nami je že dovolj razlik. Uporabimo jih pri
služenju za en skupen, dober cilj in namen.

Vabljeni k božični
9-dnevnici

Z

božično devetdnevnico bomo začeli v
ponedeljek, 17. decembra 2018 v Stopičah.
Vsak dan se bomo
dobili pri sveti maši ob
18h in prisluhnili zanimivim zgodbam. Po
obhajilu bomo skupaj
z Marijo in Jožefom poromali po cerkvi, naproti jaslicam v Betlehemu.
Z lučkami jima bomo svetili na poti, da varno
prispeta na cilj in prepevali pesem „Poslušajte
vsi ljudje“. Vsak dan posebej boste otroci po
koncu maše prejeli pobarvanko. Odrasle prosim
za sodelovanje pri branju in prižiganju svečk na
začetku obhajila.

Blagoslov za tri svete večere

B

ožični čas je milostni čas, ko nas praznik
Gospodovega rojstva vsako leto spominja,
da nas Bog tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje,
ne pogubil, ampak imel večno življenje (prim. Jn
3,17). Druga božja oseba sprejme po Mariji našo
človeško naravo in postane pravi človek.
Nevidni Bog postane viden, da ga moremo poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da bi mi živeli božje življenje. Praznik Gospodovega
rojstva je vedno
sodoben, ker
se more vsak
čas izvršiti
božja zamenjava. Vsak
dan, vsak trenutek nam Bog
daje Kristusa,
mi pa se moramo po Kristusu darovati
Bogu.
V mnogih naših krajih je lepa navada, da na vse
tri svete večere (božični večer, na večer starega
leta in na predvečer Gospodovega razglašenja
ali Treh kraljev) pokropimo in s kadilom pokadimo domačo hišo (stanovanje) in vse druge
prostore, ki so naša last. S tem dejanjem izpovemo, da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega,
da morejo tudi gmotne stvari pomagati k človekovemu izpopolnjevanju in služenju Bogu, da
bo nastal nov svet po posebnem božjem posegu. Hkrati kličemo božje varstvo v naše vsakdanje življenje. Blagoslovi se najprej in predvsem
ozirajo na Boga in poudarjajo njegovo veličino
in dobroto; ker pa posredujejo božje darove,
se ozirajo tudi na ljudi, ki jih Bog s svojo previdnostjo vlada in varuje; usmerjeni so pa tudi
na ustvarjene reči, ko Bog z njihovo obilico in
raznovrstnostjo blagoslavlja človeka.

decembra se spominjamo nedolžnih otrok, ki
jih je kralj Herod pomoril zaradi
svoje sebičnosti in strahu pred
novorojenim kraljem kraljev. Menil
je, da mu Jezus, ko odraste, lahko
vzame oblast. A Jezus prihaja s še
odličnejšo oblastjo, ki se ne da
primerjati s Herodovo niti ne s človeško. Je pač Božja. Otroci so torej
morali umreti in prepričan sem,
da imajo v nebesih posebej častno
mesto. Na ta dan se bomo spomnili vseh mater, ki so na kakršen koli
način izgubile svoje otroke, otrok
pa se bomo spomnili z blagoslovom. Zato še posebej lepo vabim k
maši na Dolžu in v Stopičah poleg
otrok tudi starše, saj bo blagoslov
potekal na naslednji način: starši
boste položili svoje roke na svoje
otroke in izgovarjali blagoslovilne

Prošnja za praznike,
ki ni le moja prošnja, ampak najbrž prošnja vsega
stvarstva, še posebej pa
domačih in divjih živalic. Saj
vem. Ob praznikih se radi
poveselite na svoj način,
vendar vas vseeno prosim, da
vsaj nekoliko omejite pokanje
s pirotehniko, še posebej na
Božič, praznik Gospodovega
miru in topline.

Voščilo za praznike
V adventu smo in pričakujemo Jezusovo rojstvo. Pričakujemo novo leto. V novem letu pričakujemo sveto
birmo, prvo sveto obhajilo ... Pričakujemo nova srečanja in poznanstva ... Po človeku je Bog prišel na
svet, zato ga skušamo prepoznati v vsakem človeku.
Bodite blagoslovljeni od Boga v vseh
dneh, ki si jih od njega še
želite zase. Bodite blagoslovljeni po človeku. Bodite
skupaj z Bogom v praznikih
in novem letu. Bodite in
ostanite skupaj.
BODITE BLAGOSLOVLJENI
in BODITE SREČNI. Hvala
vam, da ste.
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besede, ki jih boste ponavljali
za menoj. Smisel takega načina
blagoslavljanja je, da se zaveste, da vaša moč blagoslavljanja
izhaja iz vašega krsta in da bi
vsaj nekajkrat letno, če ne že
večkrat, tudi sami doma blagoslavljali svoje otroke. To bo za
vas in za njih največje darilo, ki
ne bo nikdar pozabljeno. Obojim pa bo podelilo svobodno in
srečno življenje.
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Napovednik
16. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA
17. 12. Začetek BOŽIČNE DEVETDNEVNICE
22. 12. Maša za domovino, ob 9h v stolnici Novo mesto
22. 12. Cerkev čistita in krasita STOPIČE
in PLEMBERK.
23. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA in SPOVEDOVANJE ob 15h
24. 12. PRVI SVETI VEČER
25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
26. 12. Štefan, diakon in prvi mučenec
26. 12. Dekanijski izlet za ministrante.
Ogled jaslic.
28. 12. Blagoslov otrok pri obeh mašah
30. 12. Nedelja SVETE DRUŽINE
30. 12. BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT, ob 17h v stopiški cerkvi
31. 12. Silvestrovo in DRUGI SVETI VEČER
1. 1. Marija, Božja Mati, Novo leto, dan miru ...
4. 1. Prvi petek
5. 1. Prva sobota
6. 1. Nedelja GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA. Med mašo bo novoletni ofer.
10. 1. Sestanek za člane ŽPS ob 18:45
10. 1. Prvi Nikodemov večer v Baragovem zavodu
11. 1. Drugi Nikodemov večer v Baragovem zavodu
13. 1. Nedelja Jezusovega krsta
16. 1. Skupna dekanijska priprava na
krst v Šmarjeti ob 19h
17. 1. Tretji Nikodemov večer v Baragovem zavodu
17. 1. Antonovo v Šentjoštu in licitacija
mesnin po maši. Maša bo ob 9h.
18. 1. Četrti Nikodemov večer v Baragovem zavodu
19. 1. Škofijska duhovna obnova za
člane ŽPS v veliki kapeli, v prvem
nadstropju Baragovega zavoda ob 9h.
PRIJAVE SO NUJNE in možne do zapolnitve prostih mest.

ŽUPNIJA STOPIČE
OZNANILA izdaja
Stopiče 28, 8322 Stopiče
župnija Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
Odgovarja:
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.
Ob torkih me ni. 
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3. ADVENTNA
NEDELJA
16. december
PONEDELJEK
17. december
Viviana
TOREK
18. december
Vunibald
SREDA
19. december
Urban V.
ČETRTEK
20. december
Vincencij
Romano
PETEK
21. december
Peter Kanizij
SOBOTA
22. december
Frančiška
Cabrini
4. ADVENTNA
NEDELJA
23. december
PONEDELJEK
24. december
SVETI VEČER
TOREK
25. december
BOŽIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO

SREDA
26. december
ŠTEFAN
ČETRTEK
27. december
Janez, apostol
in evangelist
PETEK
28. december

Nedolžni otroci
SOBOTA
29. december
Tomaž Becket
Kralj David

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
18h (STOPIČE)
18h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE) v zahvalo
18h (STOPIČE)
18h (STOPIČE)
18h (STOPIČE) po namenu
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
19h (STOPIČE)
00h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne farane
8h (DOLŽ)
10h (STOPIČE) v zahvalo za
prejete milosti in
priprošnjo
7h (STOPIČE)
10h (DOLŽ)
8h (STOPIČE)
17h (DOLŽ)
18h (STOPIČE)

18h (OREHEK)
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NEDELJA SVETE 7h (STOPIČE) za vse žive in
DRUŽINE
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
30. december
PONEDELJEK
31. december
Silvester
TOREK
1. januar
Marija, Božja
Mati
SREDA
2. januar
Bazilij Veliki
ČETRTEK
3. januar
Presveto
Jezusovo ime
PRVI PETEK
4. januar
Elizabeta
Seton
PRVA SOBOTA
5. januar
Milena
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
6. januar

18h (STOPIČE)

PONEDELJEK
7. januar
Rajmund
Penjafortski
TOREK
8. januar
Severin Noriški
SREDA
9. januar
Hadrijan
ČETRTEK
10. januar
Gregor Niški
PETEK
11. januar
Pavlin Oglejski
SOBOTA
12. januar
Tanja
NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA
13. januar

18h (STOPIČE)

8h (STOPIČE) ustanovna maša
10h (STOPIČE)
8h (STOPIČE) po namenu
18h (ŠENTJOŠT)

17h (DOLŽ)
18h (STOPIČE) po namenu
17h (STOPIČE)
18h (CEROVEC)
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (STOPIČE)

8h (STOPIČE) po namenu
18h (CEROVEC)
18h (STOPIČE)
18h (HRUŠICA)
18h (DOLŽ)
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (STOPIČE)

