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Kralja,  
ki prihaja, 
pridite,  

molimo!

Adventni čas je čas priprav na 
rojstvo. Je čas prebujenja, novega 
življenja. Zbudimo se, predramimo 
svojo dušo iz apatije. Poglejmo 
okoli sebe, ugasnimo sprejemnike 
in ekrane. Morda pa nas prese-
neti nasmeh tistih, ki  pričakujejo 
naš pogled, potrebujejo naš čas. 
Mogoče pa opazimo in začutimo 
še kaj drugega kot vsakodnevne 
opravke, nakupe, zunanjost, skrbi, če prenehamo 
živeti »pospravljeno« življenje. Začutimo Božjo nav-
zočnost, se nanjo odzivamo in doprinesimo toplino v 
naše domove, v naše medsebojne odnose. Z odprtimi 
očmi se zazrimo v prihodnost, ne samo prihodnost 
praznikov in veselja v prazničnih dneh, v lepoto 
adventnega venca, vedoč, da je Božja beseda resnič-
na, a največja resnica je ta, da bo Gospod res prišel in 
bo preobrazil obličje zemlje. 
Zbudimo se! To je klic k spreobrnjenju, k opuščanju 
vsega, kar ni Božje.
Neki rabin je nekoč dejal: »Na predvečer smrti se je 
treba spreobrniti.« »Ampak, rabin,« so mu odvrnili, 
»ne poznamo dneva svoje smrti.« »Res je, zato se je 

bolje spreobrniti  že danes!« 
Naj bo zdaj trenutek spreobrnjenja, pre-
bujenja. Besedo »zbudi se« na drugem 
mestu dopolnjuje obljuba: »Prebudi se, 
ki spiš …  in razsvetlil te bo Kristus.« 
(prim.Ef5,14) In tudi nad teboj bo zasi-

jala luč. (delno vzeto Mag. str. 333, 
334, l16) D.R.

ADVENT
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Napovednik

šole. Njegov stric, škof, ga je posvetil za duhov-
nika. Prav tedaj mu je kuga pobrala starše. Veliko 
premoženje, ki ga je podedoval, je razdelil reve-
žem. Po stričevi smrti se je odpravil na romanje 
v Sveto deželo. Pripovedujejo, da se v Miri niso 
mogli zediniti, koga naj izvolijo za škofa. Končno 

so sklenili, naj bo za škofa tisti duhovnik, ki bo 
naslednji dan prvi stopil v cerkev. To je bil Niko-
laj. Za časa cesarja Dioklecijana je bil tudi on 
preganjan. Vrgli so ga v ječo, kjer je veliko trpel 

in zato dobil častni priimek »spoznavalec«. Ko 
je cesar Konstantin priznal krščanstvo, se je vrnil 
v Miro in se leta 325 udeležil vesoljnega cerkve-
nega zbora v Niceji. Umrl je v visoki starosti okoli 
leta 350, po vsej verjetnosti 6. decembra.
 Najbolj znana je legenda o tem, kako je sv. 
Miklavž obdaroval tri dekleta in jih rešil sramote, 
na daljavo je rešil tudi po nedolžnem obsojene, 
pa mornarje nevarnosti na morju, ugrabljenega 
mladeniča je pripeljal nazaj v očetovo hišo, obu-
dil tri umorjene mladeniče, ob hudi lakoti srečno 
pripeljal ladjo z žitom v Miro, Židu povrnil njegov 
dolg in ga spreobrnil …
Danes se mu ne samo otroci, ampak tudi odrasli 
lahko priporočamo in zahvaljujemo. Le kako bi 
sicer brez njegove pomoči ugledali tisto pristno 
veselje v otroških očeh?
(prirejeno po: Svetniki za vsak dan)  M.U.

Zahvalna nedelja – praznovanje 
zakonskih jubilantov
Zahvalna nedelja… ali je lahko še bolj primeren 
čas za zahvaljevanje vseh prejetih darov, tako 

zemeljskih kot duhovnih, za vse 
milosti, ki smo jih deležni, za 
vse preizkušnje, ki so nam dane 
za zorenje? 
Na zahvalno nedeljo smo v sto-
piški cerkvi, pod Marijinem okri-
ljem, praznovali tudi zakonski 
jubilanti, eni vpričo vseh, drugi 
bolj zase, pa vendar... Neizmerno 
sem hvaležna za 20 let najinega 
zakona, ker ni samo po sebi 

Adventna delavnica
vabi v soboto, 23. novembra, 
ob 10h vse otroke in njihove 
starše, da si pridete izdelat 
adventni venček. Ob priž-
ganih svečkah na njem vas 
vabim, da doma kot druži-
na vsak večer v adventu  
zmolite kratko molitev. S 
seboj prinesite navadne 
ali trtne škarje, okraske in 
svečke. Za zelenje bo poskrblje-
no, lahko pa tudi slednje prinesete s seboj.

»Dragi sveti Nikolaj, prinesi tudi 
meni kaj!«
Ni lepšega pogleda, kot je na pričakujoče in hva-
ležne oči majhnega otroka. Verjetno ga ni med 
nami, ki se ne bi spomnil svojih otroških želja, 
potihem ali na glas izrečenih, sv. Miklavžu. In 
kako lepi, z iskreno otroško molitvijo prežeti, so 
bili dnevi, ki so nas ločili do prazničnega večera, 
ko je v družbi čudovito lepih angelov pa tudi nji-
hovega nasprotnika -  parkeljna prišel dobri mož. 
Sv. Miklavž -- Nikolaj iz Mire je krščanski škof in 
svetnik, živeč med 3. in 4. stoletjem na ozemlju 
današnje Turčije. V njegovem življenjepisu bere-
mo, da je bilo očetu ime Evfemij, materi Ana in da 
se je rodil takrat, ko že nista več mogla pričako-
vati otrok. Dala sta mu ime Nikolaj, kar pomeni 
»Zmaga ljudstva«. Vzgojila sta ga v bogaboječ-

nosti in poslala v dobre 

Obisk svetega Miklavža
V Stopičah bo sveti Miklavž obiskal 
otroke do vključno 4. razreda osnovne 
šole. Njegov obisk bo 5. 12. 2019, ob 18h 
v stopiški župnijski cerkvi. Prijave zbi-
ramo do zapolnitve prostih mest. Dar je 
4 eur. Prijava je možna le v župnišču po 
maši, po verouku v Stopičah, ob uradnih 
urah ali po predhodnem dogovoru.
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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.
Ob torkih me ni. 

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

17. 11. 33. NEDELJA MED LETOM
20. 11. Skupna dekanijska priprava na krst 
ob 19h v Šmarjeti.
23. 11. Cerkev čistijo in krasijo PANGRČ 
GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
23. 11. ADVENTNA DELAVNICA ob 10h v 
župnišču.
24. 11. NEDELJA KRISTUSA KRALJA VE-
SOLJSTVA
25. 11. Srečanje zakonske skupine ob 20h.
30. 11. Cerkev čistita in krasita CEROVEC in 
ČRMOŠNJICE.
  1. 12. 1. ADVENTNA NEDELJA in GROZ-
DETOV MOLITVENI SHOD NA ZAPLAZU 
OB 15h.
  5. 12. Obisk svetega Miklavža v stopiški 
cerkvi ob 18h.
  6. 12. Prvi petek in obiskovanje z Najsve-
tejšim po domovih.
  7. 12. Prva sobota.
  7. 12. Cerkev čistita in krasita DOLNJA 
TEŽKA VODA in GORNJA TEŽKA VODA.
  8. 12. 2. ADVENTNA NEDELJA in Brezma-
dežno spočetje Device Marije.
11. 12. Skupna dekanijska priprava na 
krst ob 19h v Šmihelu.
12. 12. Redno srečanje ŽPS ob 18:45.
13. 12. Obisk in pričevanje zakonskega 
para Brozovič ob 18:45 v župnišču.
Še posebej lepo vabljeni zakonski pari 
pa tudi ostali. 
14. 12. Cerkev čistita in krasita STOPIČE 
in PLEMBERK.
15. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA

umevno. Najprej hvala Bogu, 
da naju je poklical v življenje in 
da so ga najini starši sprejeli 
kot Božji dar. Hvaležna sem 
za najini življenjski poti, da 
sta se srečali in naju je Bog 
blagoslovil in posvetil v za-
konski zvezi, da sva postala 
eno v Božji ljubezni in sva 
tako lahko živo znamenje, da 
je Božje kraljestvo miru, pra-
vičnosti in ljubezni že tukaj 
med nami in ne nekje daleč od 
nas. Hvaležna sem Bogu, da 
naju je blagoslovil z otroki in 
smo tako postali družina, da 
imamo dom, da smo zdravi in 
se razumemo. Hvaležna sem 
za prijatelje, za našo zakonsko 
skupino, da bogatimo drug 
drugega in skupaj rastemo 
v veri. Hvala tudi za našega 
gospoda župnika Tadeja, da 
je tako sprejemajoč in odprt 
za delovanje v skupnosti, da 
nas podpira in spodbuja, da 
bi lahko služili in ljubili drug 
drugega. I.Š.

Nekdo vedno kliče me?
Mesec končujemo s praznikom 
Kristusa Kralja in z začetkom 
devetdnevnice Brezmadežne, 
ki nas pelje v advent in s tem v 
novo bogoslužno leto.
Že v prvem stavku sama pova-
bila. Povabilo, da počastimo 
našo mater Marijo, katere 
praznik praznujemo 8. decem-
bra – Brezmadežno spočetje 
Marijino. Bog tudi danes po 
Mariji Brezmadežni svetu ponu-
ja svojo odrešujočo ljubezen. 
Na nas pa je, da se ji znamo 
približati v molitvi, v prošnjah 
in obenem v izražanju zahval za 
vsakodnevno radost in tolažbo, 
ki smo ju deležni. Vsakokrat, ko 
vzamemo v roke rožni venec, 
ko prihajamo pred oltar, se ji 
priporočimo in v zaupanju pri-
čakujmo velikih milosti.
Saj veste, kako v trpljenju, v 
problemih, bridkostih kličemo: 
»O, Marija brez madeža spo-
četa, prosi za nas, ki se k Tebi 
zatekamo!« D.R.

VABLJENI: Pričevanje zakoncev BROZOVIČ
Petek, 13. 12., ob 18:45 v župnišču
Ko sta zakonca Miran in Metka Bro-
zovič po nekaj letih zakona spozna-
la, da med njima ni več ljubezni, 
se jima je prvič sesul svet.
Postajala sta žalostna, utru-
jena in zelo razočarana, saj 
sta izgubila nekaj, kar jima je 
pomenilo največ in sta menila, da je večno. Spoznanje 
je bilo težko in porabila sta veliko časa, da sta si sploh 
priznala, da je nekaj narobe.
Nato pa je prišla še druga preizkušnja: rak. V borbi z bo-
leznijo sta ponovno našla drug drugega, pa tudi Boga.



DA BI BILI VSI ENO

PONEDELJEK
2. december
Vivijana

18h (CEROVEC) 

TOREK
3. december
Frančišek Ksaver

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
4. december
Janez Damaščan

18h (CEROVEC) 

ČETRTEK
5. december
Sava

8h (STOPIČE) po namenu
18h – OBISK SVETEGA MIKLAVŽA 
                V STOPIŠKI CERKVI

PRVI PETEK
6. december
Nikolaj - Miklavž

17h (STOPIČE) 
18h (PANGRČ GRM) 

PRVA SOBOTA
7. december
Ambrož

17h (STOPIČE) 
18h (CEROVEC) 

BREZMADEŽ-
NO SPOČETJE 
DEVICE MA-
RIJE
8. december

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

PONEDELJEK
9. december
Valerija

18h (ŠENTJOŠT) 

TOREK
10. december
Loretska Mati Božja

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
11. december
Damaz I.

18h (DOLŽ) 

ČETRTEK
12. december
Devica Marija 
iz Guadalupe

18h (OREHEK) 

PETEK
13. december
Lucija

18h (DOLŽ) 

SOBOTA
14. december
Janez od Križa

18h (DOLŽ) 

3. ADVENTNA 
NEDELJA

15. november

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

33. NEDELJA
MED LETOM
17. november

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

PONEDELJEK
18. november
Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla

17h (OREHEK) 
18h (STOPIČE) 

TOREK
19. november
Matilda

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
20. november
Gelazij

18h (STOPIČE) 
                     V zahvalo in priprošnjo

ČETRTEK
21. november
Darovanje 
Device Marije

18h (STOPIČE) 

PETEK
22. november
Cecilija

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
23. november
Kolumban

18h (HRUŠICA) 

KRISTUS 
KRALJ 
VESOLJSTVA
24. november

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

PONEDELJEK
25. november
Katarina Aleksandrijska

18h (STOPIČE) 

TOREK
26. november
Leonard Portomavriški

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
27. november
Modest in Virgil

18h (OREHEK) 

ČETRTEK
28. november
Katarina Laboure

18h (DOLŽ) 

PRVI PETEK
29. november
Saturnin

18h (STOPIČE)  
              

PRVA SOBOTA
30. november
Andrej

18h (OREHEK) 

1. ADVENTNA 
NEDELJA - 
KARITAS
1. december

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

Za + J. B. bosta maše istočasno v Metliki in v stopiški fari opravljala g. Viktor in g. Mihajlo Hardi od 
13.11. do 23.11. 2019
Za + M. T. bo g. Viktor maševal v stopiški fari od 24.11. do 2.12. 2019
Za + M. G. bo g. Viktor maševal v stopiški fari od 3.12.  do 12.12. 2019


