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ROŽNOVENSKI OKTOBER

Mesec oktober je posebej posvečen molitvi rožnega
venca. Kot otroku se mi je zdela ta molitev skrajno dolgočasna. Starši so naju z bratom običajno ob nedeljskih
večerih iztrgali iz udobja dnevne sobe ter povabili v
jedilnico na kolena. Kljub dolgi in ponavljajoči molitvi
sem ob koncu čutil nekakšno veselje. Tako sem na rožni
venec gledal takrat.
Pridejo pa trenutki, ko ta dolgočasna molitev dobi svoj
smisel. Ko najde svoj prostor v človeku. Celo zelo dobro
zapolni vrzeli, ki jih v nas napravijo različni dogodki.
Bodisi stiska pred izpiti, bodisi stiska zaradi neozdravljive bolezni. Meni je rožni venec osmislila smrt dobrega
prijatelja. Nihče ni mogel takrat bolje zaceliti rane, kot
le Bog in Marija, ravno prek te molitve. Prijatelj je odšel
v večnost, zato sem od tam potreboval odgovor. Bolj kot
kdaj koli poprej sem tedaj čutil potrebo po Božji bližini
in po tesnejšem odnosu z njim. Res je postal bolj živ.
Smrt je dobila nov smisel. Nekatera spoznanja in dogodki pa so bili naravnost presunljivi, zato sem se bal, da ne
bi tega stika izgubil zaradi množice balasta, ki obdaja
naše življenje.
V zvezi s tem sem našel naslednji sestavek iz pisma blaženega Charlesa de Foucaulda redovnici, ki se je bala,
da bo pri delu v šoli izgubila Boga: »Ne razlikujte več
med trenutki, ko ste v molitvi pri Kristusu, in trenutki,
ko ste mu manj blizu. Nenehno ste ob njem in on je ob
vas, enkrat v molitvi, drugič v dejavnosti, potem znova v

molitvi. Zapustiti pa ga ne morete in tudi
on vas ne zapusti.«
Dragi prijatelji, vem, da mnogi med vami
že zdaj veliko molite. Želim vam, da bi
tudi vi v mesecu oktobru sprejeli, brez
izkušnje kakršne koli stiske, vsaj desetko
rožnega venca dnevno za kateri koli dober
namen. Bodisi med vožnjo v koloni ali v
zavetju vašega doma.

župnik Tadej

»Če rožni ven’c
boš molil rad,
dobil boš milost
vsakikrat.«

igre, kjer smo se sprostili in zabavali. Ob desetih se je začela
sveta maša s škofom in ostalimi
duhovniki ter zelo veliko ministranti. Med tem sta bila tudi dva
bogoslovca sprejeta med kandidate za diakonat. Naše srečanje
se je končalo na najlepši možen
način, tako da nas je gospod
župnik peljal na kosilo v bližnjo
restavracijo. Hvala!
MAJ, MATIJA

Župnijsko romanje
V nedeljo, 6. oktobra, bo župnijsko romanje.
Poromali bomo v Ribnico, kjer bomo ob 10h
pri nedeljski maši in okrog 12:30 na kosilu. Iz
Ribnice se bomo peljali na Krko pri Muljavi.
Tam bomo zapeli litanije Matere Božje, nato pa
si bomo ogledali še stiško baziliko v cistercijanskem samostanu. Ob koncu romanja bo še
manjša pogostitev. Cena romanja je 25 eur.
Dolški avtobus bo št. 2 in bo ob 7:45 začel pobirati na Velikem Cerovcu ter nadaljeval pot proti
Dolžu, Zajčjem Vrhu in Orehku. Stopiški avtobus bo št. 1 in bo ob 7:45 začel s pobiranjem na
Pangrč Grmu ter nadaljeval proti Hrušici, Hribu,
Šentjoštu in na koncu še v Stopičah. V Stopičah
pa bo čakal še avtobus št. 3, na katerega boste
prestopili ostali potniki, ki ste prijavljeni nanj.

Molitveni dan za duhovne poklice
V soboto, 14. 9.2019, je bil molitveni dan za duhovne poklice
in srečanje ministrantov
po vsej Sloveniji (Zaplaz,
Brezje, Petrovče, Ptujska
Gora, Sveta Gora, Turnišče), zato nas je gospod župnik peljal na
Zaplaz. Ob osmi uri
smo se odpravili na
pot, saj so bile že ob
devetih ministrantske

Goreča molitev obupane mame
klinično mrtvega sina obudila
nazaj v življenje
Po padcu v zaledenelo jezero je bil štirinajstletni
John Smith iz St. Louisa v ameriški zvezni državi
Misuri eno uro klinično mrtev. Zdravniki, ki so se
borili za njegovo življenje, so svetovali njegovi
mami, naj se od sina poslovi. V obupu je goreče
prosila Boga, naj ji otroka vrne. In na zaslonu so
se pokazali znaki življenja. Ta čudež je sprožil še
vrsto drugih čudežev - spreobrnjenj ljudi, ki jih
je nagovorila moč molitve in vere v tej nesreči. O
neverjetni zgodbi je mama Joyce Smith napisala
knjigo The Impossible (Nemogoče), lani pa so v
Hollywoodu posneli film Breakthrough, ki so ga
premierno predvajali za letošnjo veliko noč.
Bilo je mrzlo januarsko dopoldne leta 2015,
dan Martina Luthra Kinga, zato otroci niso imeli
pouka. John se je s prijateljema odpravil na zaledenelo jezero Saint Louise. Ploskev, ki jih je prejšnji dan držala na površju, je popustila. Vsi trije
so se udrli v ledeno mrzlo vodo. Johnova prijatelja sta imela več sreče in sta se oklenila kosov
ledu, John pa je utonil. Po petnajstih minutah
iskanja so ga reševalci končno našli in potegnili
na suho, brez znakov življenja. V bolnišnici je ležal brez srčnega utripa še dobro uro. Mama se
spominja: »Molila sem in rotila Boga, naj prizanese mojemu sinu.« Joyce in njen mož Brian
sta čakala na otroka sedemnajst let, preden
sta posvojila Johna iz Gvatemale. »Preprosto

prevzel župnijo, v kateri so
živeli Smithovi, je takrat, ko so
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vsi trepetali za Johnovo življenje, prišel v bolnišnico in molil
skupaj z družino. Prvih sedem
dni je bil ob Johnovi postelji
22. 9. 25. NEDELJA MED LETOM
po več ur na dan. Oznanil je
– Slomškova – žegnanje na CEtudi več molitvenih srečanj v
ROVCU, ob 10h
cerkvi. »Vedeli smo, da je treba
28. 9. Cerkev čistijo in krasijo
še moliti. Srčni utrip je bil šele
ZAJČJI VRH, SELA in PANGRČ GRM.
začetek.« Molitvena veriga za
29. 9. 26. NEDELJA MED LETOM
Johna se je kot ogenj razširila
– žegnanje na Dolžu, ob 10h
po Facebooku, prijatelji so
4. 10. PRVI PETEK
prihajali molit zanj tudi v bol5. 10. PRVA SOBOTA
nišnico. Čez dva dni se je John
6. 10. 27. NEDELJA MED LETOM
prebudil in začel komunicirati z
– ROŽNOVENSKA – ŽUPNIJSKO
ljudmi okrog sebe. Po sedmih
ROMANJE
dneh so mu izključili umetno
6. 10. Grozdetov molitveni shod
dihanje in po treh tednih je
na Zaplazu, ob 16h
zapustil bolnišnico. Bog ga je
12. 10. Cerkev čistijo in krasijo
popolnoma in v celoti ozdravil.
IGLENIK, CEROVEC in ČRMOŠZdravniki so se strinjali, da je
NJICE.
bil to pravi čudež.
13. 10. 28. NEDELJA MED LETOM
Joyce danes z največjim veseljem
16. 10. Skupna dekanijska
pričuje o vsem, kar je Bog naredil
priprava na krst, ob 19h v Šmizanjo in za njeno družino.
helu
Ob strašnem dogodku pa je
19. 10. Cerkev čistita in krasita
Joyce spremenila tudi svoj
GORNJA in DOLNJA TEŽKA VODA.
pogled na materinstvo. »Mo20. 10. 29. NEDELJA MED LErala sem se naučiti, kako
TOM – misijonska
stvari spustiti iz rok,« je pri21. 10. Srečanje ZAKONSKE
znala. »Ob takšni priložnosti
SKUPINE ob 20h.
se naučiš, da stvari, kot je
nepospravljena
soba, niso tako
ŽUPNIJA STOPIČE
OZNANILA izdaja
Stopiče 28, 8322 Stopiče
pomembne. Soba
župnija Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
Odgovarja:
bi bila namreč
Tadej Kersnič, župnik
GSM: 031/810-351
lahko tudi prazna.
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
Naučiš se, kako
www.zupnija-stopice.rkc.si
ceniti življenje in
Transakcijski račun župnije Stopiče:
gledati na tisto, kar
SI56 1990 0500 8620 650
je pomembno.«
Ure, ko me skoraj zagotovo najdete v župnišču, so:
DA

BI

nisem mogla verjeti, da nama
bo Bog vzel sina po vsem, kar
sva prestala.«
Ko je vstopila v bolniško sobo,
kjer so tri četrt ure oživljali
njenega sina, ter se dotaknila njegovega mrzlega in
sivega stopala, je vedela, da
ga ni več. Začela je glasno
moliti in prositi Boga za sinovo življenje. »Klicala sem
Svetega Duha in ponavljala:
Prosim, vrni mi sina!« Trdno
je bila prepričana, da jo bo
Bog uslišal. Nato se je zgodil
čudež. Ob materini molitvi se
je sinov srčni utrip nenadoma
spet pojavil, kar je osupnilo
vse sestre in zdravnike okrog
njega. »Sestra je pol ure držala
prst na Johnovem zapestju, pa
ni čutila ničesar,« pripoveduje
Joyce. »Povedala mi je: Takrat,
ko ste molili, se je v Johnovem
telesu nekaj zganilo s takšno
silo, da sem morala umakniti
roko. In potem sem naenkrat
začutila srčni utrip.« Mama je
bila prepričana, da je najhujše
mimo, a zdravniki ji niso dajali
upanja. Povedali so ji, da ima
John zelo poškodovane možgane in da bo, če bo preživel,
le rastlina. Ona pa jim je rekla:
»Naredite, kar je v vaši moči.
Drugo bo naredil Bog.«
Pastor Jason Noble, ki je ravno

Napovednik

Povzeto po članku Katarine Ropret iz revije
Božje okolje.

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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25. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA
22. september
PONEDELJEK
23. september
pater Pij
TOREK
24. september
Anton Martin Slomšek
SREDA
25. september
Nikolaj iz Flüe
ČETRTEK
26. september
Kozma in Damjan
PETEK
27. september
Vincencij Pavelski
SOBOTA
28. september
Vaclav
26. NEDELJA
MED LETOM
Mihael,
Gabrijel, Rafael
29. september
PONEDELJEK
30. september
Hieronim
TOREK
1. oktober
Terezija Deteta
Jezusa
SREDA
2. oktober
Angeli varuhi
ČETRTEK
3. oktober
Frančišek Borgia
PRVI PETEK
4. oktober
Frančišek
Asiški
PRVA SOBOTA
5. oktober
Favstina
Kowalska

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (CEROVEC)
18h (DOLŽ)
19h (HRUŠICA)
8h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE)
19h (DOLŽ)
19h (STOPIČE)
19h (CEROVEC)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (DOLŽ)
Maša v Tinjah

Maša v Tinjah
Maša v Tinjah
19h (STOPIČE)
18h (DOLŽ)
19h (STOPIČE)
18h (CEROVEC)
19h (STOPIČE)

27. NEDELJA
7h (STOPIČE) za vse žive in
MED LETOM pokojne župljane
ROŽNOVENSKA
6. oktober
ŽUPNIJSKO ROMANJE
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PONEDELJEK
7. oktober
Rožnovenska
Mati Božja
TOREK
8. oktober
Tajda
SREDA
9. oktober
Abraham in Sara
ČETRTEK
10. oktober
Danilo (Danijel)
PETEK
11. oktober
Janez XXIII.
SOBOTA
12. oktober
Maksimilijan Celjski
28. NEDELJA
MED LETOM
13. oktober

19h (STOPIČE) za ozdravitev
družinskega debla

PONEDELJEK
14. oktober
Gavdencij
(Veselko)
TOREK
15. oktober
Terezija Velika
(Avilska)
SREDA
16. oktober
Marjeta Marija
Alakok
ČETRTEK
17. oktober
Ignacij Antiohijski
PETEK
18. oktober
Luka
SOBOTA
19. oktober
Pavel od Križa
29. NEDELJA
MED LETOM MISIJONSKA
20. oktober

19h (CEROVEC)

8h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE) za ozdravitev
družinskega debla
19h (DOLŽ)
19h (STOPIČE)
19h (OREHEK)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)

8h (STOPIČE) po namenu

18h (STOPIČE)

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

