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»Sveta vera bodi 
vam luč, materni 
jezik pa ključ 
do zveličavne 
narodove omike.«

M. Slomšek, 
godovnik  meseca 

septembra

ROJSTVO DEVICE MARIJE (mali šmaren)

Z rojstvom Device Marije se po dolgotrajnem 
čakanju na izpolnitev obljube »dopolnijo 

časi in vzpostavi se nov red odrešenja, ko Božji 
Sin iz nje privzame človeško naravo, da bi si s 
skrivnostmi svojega življenja na zemlji osvobodil 
človeka od greha«(C 55).
Praznik rojstva Device Marije je v 5. stoletju 

nastal v Jeruzalemu, ko so tam 8. septembra 
obhajali spomin na posvetitev cerkve Marijinega 
rojstva. Praznovanje se je hitro razširilo na Vzhod, 
v 7. stoletju pa tudi v Rim. 
Marijino rojstvo je za ves svet »upanje in 

jutranja zarja odrešenja«. To še ni polni dan, to 
je šele naznanilo Sonca, ki ga bo rodila Marija. 
Jezus Kristus začenja svitati v svoji Materi. Naša 
narava bo prenovljena, osvobojena greha in zla. 
Marijino rojstvo je uvod v Jezusovo rojstvo, ker se 
z njenim rojstvom začenja uveljavljati Božji načrt 
za učlovečenje božjega Sina. 
• Po Jezusovem rojstvu ni bilo nobeno drugo 

rojstvo tako pomembno pred Božjimi očmi 
in tako dragoceno za blagor človeštva kakor 
Marijino rojstvo. Marijino rojstvo je velik 
dogodek, tesno povezan s celotno skrivnostjo 
odrešenja, posebno z velikonočno skrivnostjo 
Kristusove smrti in poveličanega vstajenja. 

• Prav zaradi te zveze razliva praznik 
Marijinega rojstva veselje in upanje 
na človeštvo, saj naznanja bližnje 
učlovečenje in odrešenje. 

Prerok Mihej v berilu tega praznika (5, 
1-4) napoveduje oblast drugih do časa, 
ko porodnica porodi. Čas, ko bo rodila, 
označuje za začetek nove dobe, ko bo iz 
Betlehema prišel on, ki naj vlada Izraelu.
V Betlehemu se bo namreč z Jezusovim 

rojstvom iz Device Marije začela doba 
mesijanskega odrešenja. V odlomku iz 
pisma Rimljanom (8. 28-30), ki ga lahko 
po volji izberemo, naj bi bili podobni 
njegovemu Sinu. 
Med izbranimi gotovo zavzema Marija 

prvo mesto. Evangelij (Mt 1, 1-16.18-23) 
prikazuje Jezusov rodovnik, želeč pokazati, 
kako je pričakovani Odrešenik prišel na 
svet po Mariji: »Jakobu pa se je rodil Jožef, 
mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki 
se imenuje Kristus« (1, 16). 
Vir: France Oražem; Leto Kristusove skrivnosti

T.K., župnik
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ODDANI MAŠNI NAMENI
Kot sem vas že pohvalil ob branju novoletne kronike, vam 
znova izrekam pohvalo glede darovanih maš ob pogrebu 
pokojnika ali pokojnice. Teh maš je namreč zelo veliko. Ker pa 
sva z gospodom Viktorjem sama, bi potrebovala vsaj še enega 
ali dva duhovnika, da bi bili vsi ti mašni nameni opravljeni v 
naši župniji. Zato dve od teh darovanih maš opravim v domači 
župniji, ostale pa oddam; nekaj gospodu Viktorju, ostale pa na 
Škofi jo Novo mesto. Zaradi zasedenosti terminov z mašnimi 
nameni po mesec in pol naprej ta dva mašna namena ne moreta 
biti opravljene kmalu. Zato vas prosim za potrpljenje, hkrati pa 
tudi za zaupanje, da bodo tudi oddani mašni nameni zagotovo 
opravljeni. 

Zakaj oddati mašni namen?
Kot sem že dejal, je koledar v naši župniji, hvala Bogu, z mašnimi 
nameni navadno zaseden že po en mesec in pol naprej, kar je, 
znova poudarjam, zelo pohvalno. Ker pa dušam pokojnih najbrž 
koristi, da so maše za njih čim prej opravljene, ne bi bilo prav, 
da bi jih zadrževal po leto in več samo zato, da bi bile opravljene 
pri nas. Zato jih oddam naprej, da je posredovanje za rajne čim 
hitrejše. Z oddanimi mašnimi nameni pa hkrati pomagate tistim 
duhovnikom, ki na svoji župniji nimajo dovolj lastnih mašnih 
namenov. Dar za mašo je v Sloveniji edini duhovnikov dohodek 
- ali po domače: duhovniki se preživljamo s temi darovi. Zato tudi 
oddam toliko, kot sem prejel. Če mi torej nekdo za mašo ob pogrebu 
daruje 20 eur, dam naprej 20 eur, če 25 eur, oddam dalje 25 eur in če 
17 eur, pa pač 17 eur. Zdi se mi, da je tako prav in pošteno. 

Ali so oddane maše sploh opravljene? 
Sam po sebi sodim in verjamem, da so te maše resnično 
opravljene. Prav je, da drug drugemu zaupamo. Zaupanje je 
namreč še edina stvar, na kateri trenutni svet stoji ali pade. 
Vzeti denar in ne opraviti maše po tem namenu je smrtni greh 
in ni vredno, da bi zaradi kakršne koli nepravično pridobljene 
denarne vsote za večno zapravil prebivanje v Božji bližini.

PRAZNIK POVIŠANJA SVETEGA KRIŽA 
(24. nedelja med letom:  4 Mz 21,4-9; Flp 2,6-11; Jn 3,13-17)
Cerkev  vse  od 4. stoletja obhaja 14. septembra kot praznik 
Povišanja svetega Križa. Ker letos pade ta praznik na nedeljo, 
se pri bogoslužju ne bere božja beseda te nedelje, ampak  
praznika. Skupno vsem trem prazničnim odlomkom je  dejanje 
povišanja, povzdignjenja. Nastanek praznika ni neposredno 
povezan s temi besedili, ki so nastali mnogo  prej. V prvem 
berilu je povzdignjena na prapor bronasta kača, drugo berilo in 
evangelij pa govorita o povzdignjenju Jezusa Kristus na božjo 
desnico.
Prvo berilo iz 4. Mojzesove knjige opisuje godrnjanje Izraelcev 
nad stiskami in nadlogami, ki so jih  doživljali  na poti iz Egipta 
skozi puščavo. Postali so nepotrpežljivi in očitali Mojzesu in 
Bogu, zakaj sta jih odpeljala iz Egipta, kjer bodo v puščavi ob 
pomanjkanju vode in kruha pomrli. Poleg tega jim je Bog poslal 
še strupene kače. Izraelci so pričeli razmišljati, se poglobili vase 
in prosili Mojzesa, naj moli zanje in jih reši kač. Mojzes je  dobil 
odgovor, naj obesi na drog bronasto kačo in kdor bo pičen in bo 
pogledal to kačo, ne bo umrl. In res, kogar je kača pičila in se je 
ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. 
V drugem berilu apostol Pavel v čudoviti himni, v prepletu 

izpraznitve, ponižanja ter povišanja Božjega Sina, najbolj 
jedrnato povzema skrivnost vere našega odrešenja.  Kristus 
je z učlovečenjem zapustil božje veličastvo in slavo, bil 
deležen vseh težav in ničnosti človeške eksistence. Sprejel je 
podobo hlapca,  ponižno uresničil svoje poslanstvo in pokorno 
uresničeval Očetovo voljo vse do konca, ko je ponižan in 
osramočen umrl na križu. Vse z namenom, da premaga sile zla,  
smrt in greh; da podeli človeštvu odrešenje in  izpriča Očetovo 
bistvo, ki je neizmerna in brezpogojna Ljubezen. Njegova 
smrt na križu ni polom ne katastrofa, temveč zmagoslavje, 
zato ga je Oče obudil od mrtvih ter povzdignil (povišal) ter mu 
podelil mesto na svoji desnici. To povzdignjenje ni prostorska 
sprememba, ampak sprememba stanja.  »Da Vstali ‚sedi na 
božji desnici‘, to je seveda podoba, ki naj bi izrazila nezaslišano 
povišanje človeške narave vse do deležnosti pri Očetovem 
veličastvu« (H. U. von Balthasar).
V evangeliju apostol Janez poudarja, da o nebesih lahko 
govori le tisti, ki je prišel iz njih, to je Sin človekov. Podobno 
kot je Mojzes v puščavi povzdignil bronasto kačo, mora biti 
povzdignjen tudi Sin človekov, da bi vsi, ki verujejo, imeli večno 
življenje. In Bog je na svet poslal  svojega Sina - ne da bi svet 
sodil, ampak rešil.
Praznik Povišanje svetega Križa spada med starejše cerkvene 
praznike. Zdi se, kot da je danes potisnjen v ozadje in pozabo. 
Mnogi današnji verniki praznika ne praznujejo niti ga ne poznajo. 
Številne cerkve in kapelice na Slovenskem, posvečene sv. Križu, 
mnoga razpela na poljih, v gozdovih, samotnih razpotjih, v 
vaseh, na pokopališčih  in naših stanovanjih, so živ dokaz o 
bogatem razumevanju simbola križa prejšnjih generacij.
Kaj vemo o nastanku praznika? Sv. Helena, mati cesarja 
Konstantina,  je odredila, da na Kalvariji pričnejo kopati in 
iskati  Kristusov križ in  njegov grob. Leta 325 so razkrili  grob in 
našli križ, na katerem je Jezus umrl. Njen sin, cesar Konstantin, 
je dal tam sezidati dve baziliki: cerkev Kristusovega vstajenja 
in cerkev sv. Križa ali Božjega Groba. Posvečeni sta bili 13. 
septembra 335. V veličastni cerkvi sv. Groba, izredno bogato 
okrašeni, so naslednji dan, 14. septembra 335, relikvijo sv. 
Križa prvič izpostavili v slovesno češčenje. Sčasoma pa je 
praznik dobil pomen sam v sebi. Postal je radostno obhajanje 
skrivnosti križa, ki ga je Kristus iz orodja zasramovanja in 
sramotne smrti spremenil v orodje odrešenja(Cantalammesa).
Osvetlimo nekatere  pomene križa. Predvsem v antičnem času 
je bil križ sredstvo krutega ponižanja in najstrašnejše smrti. 
Največje zločince in brezpravne sužnje so obsojali na smrt s 
križanjem. Na tisoče ljudi je umiralo na križu in vsak od teh 
križev je bil znamenje sramote in prezira, zavrženosti, kazni 
in krute smrti.  Le eden od teh križev edinstveno izstopa in se 
dviguje nad drugimi. To je Kristusov križ, neločljivo združen z 
vstajenjem, poveličanjem, odrešenjem.
Križ je tudi občečloveško znamenje hudega, trpljenja, 
najrazličnejših preizkušenj, naravnih nesreč in številnih krivic, 
ki jih povzročijo vojne, sovraštvo, zavist; je tudi izraz strahu in 
bolečin, ki imajo vir v naši minljivosti in smrti. Tu dobivajo križi 
specifi čno, individualno obliko in težo. Ljudje se trpljenju in križu 
poskušamo izogniti, mu želimo ubežati, vendar vsak zemljan 
okusi večji ali manjši del tega gorja, ki ga simbolizira križ.  
Tudi v življenju kristjana ima križ neizbrisno znamenje. Križ 
ostaja v središču krščanstva; ne kot cilj, ampak kot sredstvo 
odrešenja, kot pot, ki vodi do poveličanja in sreče pri Bogu.  
Trpljenje samo po sebi še ne odrešuje.  Trpljenje dobiva svojo 
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22. NEDELJA MED 
LETOM
Nikodem
31. avgust

7h   (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Franc in Angela Regina
                             ++ Marija obl. in Janez Škufca
15h (ŠMIHEL – DOM STAREJŠIH OBČANOV)

PONEDELJEK
1. september
Egidij (Tilen)

19h (STOPIČE) + Terezija Mikec, obl.
                            + Frančiška Šparovec, obl.

TOREK
2. september
Marjeta

19h (STOPIČE) ++ Frančiška Blažič, obl., 
                                   in Jože

SREDA
3. september
Gregor Veliki

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
4. september
Rozalija Sicilska

19h (STOPIČE) + Marija Rifelj
                            + Milena Kralj, obl.

PETEK
5. september
Mati Terezija

18h (DOLŽ) + Andreja Ucman (Vida Kink)

19h (STOPIČE) + Terezija Zevnik, obl.

SOBOTA
6. september
Zaharija

15h (GORNJA TEŽKA VODA - pri Ključarjevi 
kapelici) 

                                                       za zdravje

23. NEDELJA MED 
LETOM-Angelska
Regina
7. september

7h (STOPIČE) ++ Alojzij Turk, obl. 
                                ter starši Cimrmančič in Turk

FARNO ROMANJE: maša ob 10h (BREZJE) za farane

PONEDELJEK
8. september
Marijino rojstvo 

16h (STOPIČE) + gospod Edi Eberl
19h (CEROVEC) + Marija Hočevar, obl.
                              + Frančiška Kastelic, obl.

TOREK
9. september
Peter Klaver

19h (STOPIČE) + Anton Šimic, obl.
                             + Franc Kastelec, 30. dan

SREDA
10. september
Nikolaj Tolentinski

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
11. september
Prot in Hijacint

19h (HRUŠICA) + Marija Kastrevc, obl.

PETEK
12. september
Marijino ime

19h (OREHEK) + Ana Bojanc
                            + Alojz Božič, obl.

SOBOTA
13. september
Janez Zlatousti

15h (STOPIČE) poročna maša

19h (STOPIČE) + Marija Benkovič

24. NEDELJA MED 
LETOM
Povišanje sv. Križa
14. september

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ Jože Kastelec, obl. in starši
                               ++ starši Marta in Franc Štangelj

odrešenjsko moč šele v povezavi s 
Kristusom in njegovim križem, ko nas 
notranje prečiščuje in spreminja.
Apostol Pavel pravi, da je križ za pogane 
norost, za Jude pohujšanje, kristjanom 
pa Božja moč in modrost. Verujoči 
smemo z vsem zaupanjem simbol križa 
razumeti tudi s pozitivnega vidika, glede 
na učinke križa, glede na to, kar križ 
poraja: spravo, mir, slavo, gotovost, 
večno življenje. Zato ob današnjem 
prazniku križ ni predstavljen kot vidik 
trpljenja, kot trda življenjska nujnost 
ali kakor pot, po kateri bi hodili za 
Kristusom, ampak kot vidik slave, kot 
nekaj, s čimer se lahko hvalimo, ne pa 
zaradi njega jočemo (Cantalamessa).  V 
tem duhu zvenijo tudi besede vstopnega 
speva pri današnji maši: »Hvalimo se s 
križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
znamenjem našega odrešenja, življenja 
in vstajenja« (prim. Gal. 6,14).
Kaj reči o češčenju križa? Neredko 
se srečujemo  z dvomi in kritiko, 
da je češčenje križa le zunanjost in 
formalizem, ki  gre mimo jedra prave 
vernosti. Kristusov križ je res  simbol 
trpljenja, ni pa katastrofa, propad božjih 
načrtov in božje ljubezni. Križani je 
bil obujen od smrti, odšel v nebo,  bil 
povzdignjen na božjo desnico in živi 
poveličan. In Njemu gre češčenje.
»Cerkev uči, da se   tista čast, ki jo 
izkazujemo relikvijam ali podobam,  
nanaša na osebo, ki jo predstavljajo. 
Kristusovi relikviji  (npr. ostankom 
prav tistega križa, na katerem je visel 
Kristus na Kalvariji)  gre češčenje  iz 
dveh razlogov: Najprej zato, ker se ga je 
dotikalo Kristusovo telo in je bil orošen 
z njegovo krvjo in drugič zaradi tega, 
ker s svojo obliko predstavlja Njega, 
ki je z razprostrtimi rokami visel  na 
križu. Drugim, iz lesa, kovine ali iz druge 
primerne snovi, narejenim križem, ki 
hočejo veljati za Kristusov križ, gre isto 
češčenje samo zaradi tega, ker s svojo 
obliko predstavlja na križu trpečega 
Kristusa/…/Vselej se češčenje nanaša 
na osebo samo« (Strle).
Poglobimo odnos  s to Božjo osebo, 
Križanim, Povzdignjenim,  z Njim, za 
katerega pravi apostol  Pavel«: »Zato ga 
je Bog povzdignil nad vse in mu  podaril 
ime, ki je nad vsakim imenom, da se v 
Jezusovem imenu pripogne vsako koleno 
bitij v nebesih, na zemlji in pod zemljo« 
( Flp 2,10). 

M. S.
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ŽUPNIJA STOPIČE 
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si, 
Transakcijski račun župnije Stopiče: 
SI56 1990 0500 8620 650

OZNANILA izdaja župnija Stopiče
Odgovarja: Tadej Kersnič, župnik

PONEDELJEK
15. september
Žalostna Mati Božja

19h (STOPIČE) + Jože Šega

TOREK
16. september
Kornelij in Ciprijan

19h (CEROVEC) + Marjan Ucman, obl.
                               + Snežana Juršič

SREDA
17. september
Robert Bellarmino

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
18. september
Jožef Kupertinski

19h (ŠENTJOŠT) + Štefan Klobučar
                               + starši Janez in Alojzija Klobučar  
                              (Šentjošt 16)

PETEK
19. september
Januarij

19h (OREHEK) ++ Pavel in Marija, obl., Ovniček

SOBOTA
20. september
Andrej in drugi 
korej.m.

19h (HRUŠICA) + Franc Povše

25. NEDELJA M. L.
svetniških 
kandidatov
Matej
21. september

7h (STOPIČE) za župljane

10h (CEROVEC) za sosesko

PONEDELJEK
22. september
Mavricij

19h (STOPIČE) v zahvalo za srečen porod

TOREK
23. september
Pij iz Pietrelcine

19h (HRUŠICA) + Frančiška Klemenčič    
                                  (Hrušica 14)

SREDA
24. september
Anton Martin 
Slomšek

19h (CEROVEC) + Jože Drab, obl.

ČETRTEK
25. september
Sergij Radoneški

19h (STOPIČE) ++ Jožefa Turk in družina Turk 
                                  (Mali Orehek 6)

PETEK
26. september
Kozma in Damjan

19h (DOLŽ) ++ Klemenčič Jožefa, obl., in Jože

SOBOTA
27. september
Vincencij Pavelski

19h (STOPIČE) za zdravje

26. NEDELJA 
MED LETOM – 
Slomškova
Vaclav
28. september

7h   (STOPIČE) za župljane
                            ++ Marija Gazvoda, obl., in
                                  starši Kastelic
10h (DOLŽ) za sosesko

NAPOVEDNIK

1. 9. Vpis v novo veroučno leto
2. 9. Vpis v novo veroučno leto
6. 9. Maša bo ta dan pri Marijini 
kapelici Ključarjevih na Gornji 
Težki Vodi, ob 15h.
7. 9. Farno romanje na Brezje, 
v Radovljico in Kranjsko Goro. 
Odhod je ob 8h.
8. 9. Praznik Marijinega rojstva 
ali mali šmaren.
10. 9. Pastoralni tečaj v 
Baragovem zavodu bo v sredo, ob 
9h. Vabljeni predvsem člani ŽPS.
14. 9. Naš nedeljski gost bo 
pater Marjan Čuk, ki nas bo 
nagovoril pri obeh mašah. 
Lepo vabljeni!
17. 9. Dekanijska priprava na 
krst bo v Šmihelu, ob 20h.
20. 9. Stična mladih; 
zainteresirani se čim prej 
prijavite pri župniku.
21. 9. Žegnanje na Cerovcu
24. 9. God Antona Martina 
Slomška
28. 9. Žegnanje na Dolžu


