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VSI SVETI
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Večno življenje je neskončno utapljanje v
raznik vseh, ki so vpisani v uradni koledar
Cerkve, in tistih, ki niso vpisani, ki so živeli tiho, bogastvo in veličastvo Boga samega. To
uživajo svetniki, to je naše upanje.
so bili neopazni, ljudje brez izredne zgodovine, ki
Z molitvijo se zahvaljujmo in spominjajso živeli program v blagrih; bili ubogi v duhu, čisti
mo vseh naših dragih pokojnih!
v srcu, krotki in usmiljeni, miroljubni, lačni in žejni
D. R.
pravice. Oni so dospeli do svojega cilja.
Spominjamo se milijonov mater, ki so se posvetile
svojim otrokom in živele družinsko življenje med
štirimi stenami, tistih množic mož, očetov, ki so zvesto
izvrševali svojo službo v tovarnah, pisarnah, za mizo,
vseh mladih, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov,
vseh nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hro»Prizadevajte si
mih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v svojih preza mir z vsemi
izkušnjah in v svoji modrosti dozoreli za nebesa; pa tudi
vseh živčnih, jeznih, zlobnih, ki so se trudili poprain svetost, brez
viti svoj značaj. Vseh preprostih kmečkih duš, ki
so živele povezane z Bogom, stvarstvom in o lepoti
katere nihče ne bo
ter Njegovi dobroti vedele več kot vsi učenjaki sveta.
videl Gospoda.«
Naši poveličani bratje in sestre nas spominjajo na
cilj našega življenja.
Heb 12,14
Cerkveni oče in teolog Avguštin je zapisal: »Zase si nas
ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.«

POGREBI, MAŠE, DAROVI ZA ...
Ob pogrebih običajno domači in tudi tisti od
drugod darujete za pokojnega svete maše. Za te
darove se vam iskreno zahvaljujem. Naj tudi tokrat poudarim, da od teh maš opravim le dve, saj
imamo v župniji po vaši skrbnosti dovolj mašnih
namenov, katere darujete ob obletnicah. Z ostalimi nameni pa pomagate duhovnikom, ki imajo
premalo mašnih namenov in se zato težko preživljajo. Mašni nameni so namreč osnovni in vedno
bolj pogosto tudi edini duhovnikov prihodek, ker
ne prejemamo plače niti nimamo dohodka od poučevanja verouka itd. Edini izredni „priboljšek“ so
vaši darovi za bero ali pa dar ob krstu in poroki.
Kljub vsemu pa bi želel, da bi ob pogrebih namesto za mašo kdaj darovali tudi za obnovo ali
vzdrževanje cerkve ali za dokončanje župnišča.
Nekateri župljani me sprašujete, kdaj bo nova
fasada. Odvisno od tega, koliko damo v nedeljsko
puščico. Jaz in še eden faran prispevava ob nedeljah od vsega osebnega tedenskega prihodka
10% in več. S kakršno mero merimo, s tako se
nam bo tudi odmerilo in se nam odmerja že zdaj.
Moja srčna želja je, da bi imeli tako lepo urejeno
okolico, župnišče in cerkev, kot jo imajo ponekod
drugod, kamor gremo na romanje. Prepočasi varčevati pa tudi ne gre, ker se bo tudi obnovljeni del
še prehitro postaral in se bomo znova znašli na
začetku. Ravno s tem namenom torej priporočam,
da kdaj namesto z darom za mašo pripomorete z
darom za obnovo. Če koga zanima finančno stanje in razlaga le-tega, je vedno dobrodošel. Vse,
kar darujemo z veseljem, spravljamo v Božje kraljestvo. Osebno sem vesel in ponosen, da smem
T. K.
biti del tega dela.

POMOČ OB IZGUBI IN ŽALOVANJU
4. septembra 2020 se nam je v župnišču predstavilo društvo HOSPIC, ki ima svojo izpostavo tudi v
Novem mestu, na Rozmanovi 10, tel.: 041 795 363
ali 051 454 845.
Kaj je hospic?
Slovensko društvo hospic je nevladna, neprofitna
humanitarna organizacija, ustanovljena junija

1995. Osnovni program društva je oskrba hudo
bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo
v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu,
slednjih tudi v procesu žalovanja. Prizadevamo
si, da bi – tako kot rojstvo – tudi smrt postala
naravni element živega, s tem pa naraven tudi
odnos do umiranja in žalovanja v slovenski družbi. Prirejamo številna predavanja, seminarje in
učne delavnice, ki so namenjeni ozaveščanju in
izobraževanju o umiranju, smrti in žalovanju tako
strokovnih sodelavcev, široke javnosti in prostovoljcev za pomoč pri skrbi za umirajoče bolnike
in njihove svojce. Izdajamo smiselno tematsko
usmerjeno literaturo. Izraz »hospic« izhaja iz
besede “hospitium”, ki pomeni gostoljubno hišo,
prenočišče ali zavetišče. Zgodovinsko gledano so
hospice najprej ustanavljali samostani kot zavetišča za romarje in reveže.
Prvi hospic za potrebe sodobne paliativne oskrbe
v Evropi pa je bil ustanovljen v Londonu leta 1967.
Postal je osnova sodobne paliativne (blažilne)
oskrbe, ki se je kasneje razvila tudi v drugih državah sveta.
Danes oskrba hospica nudi humano in sočutno
oskrbo ljudem v zadnjih stadijih neozdravljivih
bolezni na način, da jim pri tem omogoči čimbolj
polno življenje, tudi ko se le-to izteka, in nudi
oporo svojcem pri soočanju z grozečo izgubo
v smislu priprave na slovo in kasneje podporo
žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom po
izgubi bližnje osebe v procesu žalovanja.
Več o hospicu si lahko preberete na spletni strani
www.hospic.si.

POROČILO O MISIJONSKI NABIRKI 2019
Darovi vernikov iz nabirke na Misijonsko nedeljo
se zberejo pri Svetem sedežu, kjer Papeška družba za širjenje vere sprejema prošnje misijonarjev
za pomoč. Po načelu solidarnosti jih razporejajo
glede na potrebe in možnosti. Cerkev na Slovenskem je iz nabirke na misijonsko nedeljo v letu
2019 misijonskim deželam pomagala z darovi v
višini 197.083,38 EUR. Te darove je Sveti sedež
namenil za pastoralne dejavnosti v škofiji Diebougou in v škofiji Koudougou v Burkini Faso.

BOTRSTVO
Misijonsko središče Slovenije
izvaja projekt Botrstvo od leta
2000, torej že 20 let. Botrstvo
je oblika pomoči, s katero
revnim otrokom in mladim v
misijonskih deželah pomagamo
priti do izobrazbe ali pa jim nudimo pomoč pri nakupu hrane.
Čeprav je osnovno šolanje v večini držav po zakonu obvezno,
veliko otrok zaradi revščine ne
more v šolo. Z mesečnim prispevkom botri otroku omogočijo plačilo šolnine, nakup šolske
uniforme, šolskih potrebščin in
dostikrat tudi edini obrok hrane
na dan. Z Botrstvom smo začeli
v Zambiji pri p. Mihu Drevenšku, do sedaj pa smo pomagali
že v 18 različnih misijonih.
Trenutno projekt izvajamo v 12
misijonih v Afriki, Ameriki in
Oceaniji. Samo z individualnim
botrstvom smo v teh dvajsetih
letih pomagali več kot 9.000
otrokom, tudi bogoslovcem,
da so sedli v šolske klopi. Še
mnogo večje pa je število tistih,
ki jim pomagamo s skupinskim
botrstvom in pomočjo pri nakupu hrane. Velika je hvaležnost
vseh otrok in mladih, ki to pomoč prejemajo, saj jih navdaja z
upanjem v lepšo prihodnost ter
vero, da je Bog z njimi. Svojih
dobrotnikov se vsakodnevno
spominjajo v molitvah. Podpirajmo te otroke še naprej, da
bodo s svojim znanjem in talenti lahko spreminjali
svet na boljše.

MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA
Misijonska molitvena zveza z
molitvijo povezuje in podpira
delo misijonarjev. Ustanovljena
je bila pred 21 leti na pobudo
msgr. mag. Toneta Pačnika,
nekdanjega misijonarja v
18. 10. 29. NEDELJA MED LETOM –
MISIJONSKA
Kongu. Želel je povezati ljudi,
24. 10. Cerkev čistita in krasita
ki molijo za misijonarje in jih
HRUŠICA in HRIB.
združiti v trdno mrežo molitve,
25. 10. 30. NEDELJA MED LETOM –
ljubezni in darovanja, ki varuje
ŽEGNANJSKA NEDELJA
in opogumlja misijonarje na
25. 10. SPOVEDOVANJE PRED PRAnjihovih poteh. Vzornica moZNIKOM VSEH SVETIH, ob 14h v
livcev je sveta Terezija Deteta
STOPIČAH
Jezusa, ki sama ni bila nikoli
31. 10. Cerkev čistita in krasita
OREHEK in BREZOVICA.
v misijonih. Misijonarila je z
1. 11. ZAPOVEDANI PRAZNIK VSEH
molitvijo, majhnimi žrtvami ter
SVETIH
darovanjem trpljenja in bolezni.
2. 11. SPOMIN VSEH VERNIH
Po njenem vzoru sedaj »misijoRAJNIH
narijo« tudi molivci Misijonske
6. 11. Prvi petek
molitvene zveze. Vsak delovni
7. 11. Prva sobota
dan v tednu zmolijo po eno
7. 11. Cerkev za zahvalno nedeljo
desetko za določeno celino, ki
čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
je označena z barvo na misi8. 11. 32. NEDELJA MED LETOM –
ZAHVALNA
jonskem rožnem vencu:
14. 11. Cerkev čistijo in krasijo
- ponedeljek (zelena desetka)
PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
- molimo za misijone v Afriki - to15. 11. 33. NEDELJA MED LETOM –
rek (rdeča desetka) - molimo za
ŽEGNANJE NA DOLŽU, OB 10h
misijone v Ameriki - sreda (bela
15. 11. Srečanje ŽPS, ob 18h v
desetka) - molimo za misijone v
župnišču
Evropi - četrtek (modra desetka) molimo za misijone v Avstraliji in
REALIZACIJA SREČANJ, OBISKOV,
Oceaniji - petek (rumena desetSESTANKOV in OSTALEGA JE ODVISNA OD TRENUTNIH UKREPOV
ka) - molimo za misijone v Aziji.
PROTI COVID19.
Vabimo vas, da
se pridružite naši
ŽUPNIJA STOPIČE
OZNANILA izdaja
molitveni navezi.
Stopiče 28, 8322 Stopiče
župnija Stopiče
Prijavite se lahko
Telefon: 07/30-89-275
Odgovarja:
v Misijonskem
Tadej Kersnič, župnik
GSM: 031/810-351
središču SloveE-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
nije, na naslovu
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče:
missio@rkc.si ali po
SI56 1990 0500 8620 650
telefonu01/300-59-50.

Napovednik

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. 

29. NEDELJA 7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
MED LETOM MISIJONSKA 10h (STOPIČE)
18. oktober
PONEDELJEK 18h (DOLŽ)
19. oktober
Pavel od Križa
TOREK
20. oktober
Irena
SREDA
21. oktober
Uršula
ČETRTEK
22. oktober
Janez Pavel II.
PETEK
23. oktober
Janez Kapistran
SOBOTA
24. oktober
Anton Marija
Claret
30. NEDELJAŽEGNANJSKA
25. oktober
PONEDELJEK
26. oktober
Lucijan in Marcijan
TOREK
27. oktober
Sabina Avilska
SREDA
28. oktober
Simon in Juda
Tadej
ČETRTEK
29. oktober
Mihael Rua
PETEK
30. oktober
Marcel
SOBOTA
31. oktober
Volbenk
VSI SVETI
1. november

8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)
19h (DOLŽ)
19h (STOPIČE) v dober namen
19h (DOLŽ)
SPREMEMBA URE NA ZIMSKI ČAS
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)

PONEDELJEK
2. november
SPOMIN
VERNIH RAJNIH
TOREK
3. november
Viktorin Ptujski
SREDA
4. november
Karel Boromejski
(Drago)
ČETRTEK
5. november
Zaharija in
Elizabeta
PRVI PETEK
6. november
Lenart

7h (STOPIČE) MAŠA IN MOLITVE ZA
RAJNE
16h (OREHEK)
16h (HRUŠICA) MAŠA IN MOLITVE
ZA RAJNE
16h (CEROVEC)
IN MOLITVE ZA RAJNE PO MAŠI
16h (ŠENTJOŠT)
MOLITVE ZA
RAJNE PO MAŠI
18h (STOPIČE)

PRVA SOBOTA 18h (STOPIČE) v čast Svetemu
Duhu
7. november
Engelbert
32. NEDELJA 7h (STOPIČE) za vse žive in
MED LETOM pokojne župljane
ZAHVALNA
10h (STOPIČE)
8. november

18h (HRUŠICA)
8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE) v čast Materi Božji
18h (STOPIČE)
18h (STOPIČE)
18h (OREHEK)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)
16h (DOLŽ) PO MAŠI MOLITVE ZA
RAJNE
18h ROŽNI VENEC ZA RAJNE PO
POKOPALIŠKIH CERKVAH

PONEDELJEK
9. november
Teodor
(Božidar, Darko)
TOREK
10. november
Leon Veliki
SREDA
11. november
Martin iz Toursa
ČETRTEK
12. november
Milan
PETEK
13. november
Stanislav Kostka
SOBOTA
14. november
Lovrenc Irski

18h (STOPIČE)

8h (STOPIČE) po namenu
18h (DOLŽ)
18h (OREHEK)
18h (DOLŽ)
18h (GORNJA TEŽKA VODA)

33. NEDELJA 7h (STOPIČE) za vse žive in
MED LETOM
pokojne župljane
15. november 10h (DOLŽ)

