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»Moli moli rožni 
venec, ljubljeni 
slovenski krov,
z vesto nad teboj 
počival bo Marijin 
blagoslov.«

Vera je moč

Ko je človek mlad, močan in kolikor toliko uspešen, ne razmišlja veliko o 
potrebnosti vere. Vsakdanje obveznosti, razvedrilo, družina in prijatelji mu 

napolnjujejo dneve. Življenje se zdi podobno lepemu sončnemu dnevu. Žal pa 
je to le del življenja in kmalu pride čas preizkušenj, ko potrebuješ več moči in 
več življenjskega smisla. Starozavezni prerok je skušal potrebnost vere Judom 
vtisniti v srce z besedami: »Če ne verujete, ne boste obstali!«
Še kako je to res! Pride bolezen v družino, ko se vse nenadoma spremeni, ko 
trepetamo za življenje svojih bližnjih ali pa celo ugotovimo, da brez čudeža ni 
pomoči. V nastali situaciji potrebuješ notranjo moč, da greš naprej, da pomagaš, ne 
pa obupuješ. Ta moč se imenuje vera. Jezusove besede: »Ne bojte se! Niti las vam ne 
pade z glave, brez vednosti mojega Očeta!« so nam v takih okoliščinah velika opora.
Zgodi se, da gredo otroci po poti, za katero slutiš, da ni dobra. Kje najti moč, da 
mirno in potrpežljivo prenašaš njihove »neumnosti,« vedoč, da bi naredil še večjo 
neumnost sam, če bi »ponorel« nad njimi? Ta moč se imenuje vera. V moči te 
vere lahko kot oče ali mati ravnaš ljubeče, modro in odločno hkrati, vedoč, da si 
dolžan storiti, kar moreš, čeprav prihodnost otrok ni samo v tvojih rokah, ampak 
tudi v njihovih.
Dragi farani, z vami želim še naprej verovati, da je življenje vsakega človeka pred 
Bogom dragoceno, da lahko Cerkev postane skupnost boljših Jezusovih učencev, 
da je v domovini Sloveniji dovolj pametnih in pridnih ljudi, ki nam bodo pomagali 
potegniti voz iz sedanje stiske in da je v vsakem izmed nas zrno dobrote, ki ga 
moramo podariti, da se vse to uresniči. T.K.
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 KUPIL SEM NJIVO IN NE MOREM PRITI
28. nedelja med letom ( Mt 22, 1-14)
Evangelij 28. nedelje med letom  (letos 12 . oktobra) 
spet govori o božjem kraljestvu. Primerja ga  s kraljem, 
ki je pripravil gostijo. Obnovimo vsebino te prilike. Kralj 
pripravi svojemu sinu svatbeno gostijo. Trikrat povabi 
goste na svatbo.

 ● Najprej pošlje  svoje služabnike, da pokličejo 
povabljene. Povabljeni  se za vabilo ne zmenijo.

 ● Oče se ogorčen odloči, da bo zamenjal prve povabljene 
z drugimi ter spet pošlje svoje služabnike, ki 
povabljenim izrečejo očetovo sporočilo: »Glejte, svoj 
obed sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so 
zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!« 
Tudi ti povabljeni so ostali ravnodušni in vabila niso 
sprejeli. Eden je odšel na njivo, drugi po svoji kupčiji, 
ostali pa so kraljeve služabnike pretepli in jih pobili. 
Tudi kralj se razjezil in poslal je vojake, ki so tiste 
morilce pokončali in njihovo mesto požgali.

 ● Kralj je še tretjič poslal svoje služabnike in jim rekel: 
»Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili 
vredni. Pojdite na razpotja in povabite na svatbo 
kogar koli najdete.« Služabniki so kraljevo zapoved 
izpolnili. Prišli so dobri in hudobni in svatovska 
dvorana se je napolnila z gosti. Med njimi je bil tudi 
človek, ki ni imel svatovske obleke. Kralj je opazil 
tega človeka in ga vprašal: »Prijatelj, kako si prišel 
sem, ko nimaš svatovske obleke?« Ta pa je molčal. In 
kralj je naročil strežnikom, naj ga vržejo ven.

Komentar te prilike v jeruzalemski izdaji  Svetega pisma 
se glasi: »Kralj je Bog, svatba je mesijanska sreča, kraljevi 
sin je Mesija, poslanci so preroki in apostoli, povabljeni, ki 
se ne zmenijo zanje ali jih zasramujejo, so Judje; tisti, ki 
jih pokličejo s cest, so grešniki in pogani, požig mesta je 
razrušenje Jeruzalema. V vrstici 11 se prizorišče spremeni 
in tedaj gre za poslednjo sodbo/…/ človek, ki odgovori 
na povabilo, mora nositi svatovsko obleko; pravična dela 
morajo spremljati vero.«
Švicarski teolog H. U. von Balthasar vidi bistvo prilike v 
dveh človekovih držah, dejanjih, ki zaničujeta povabilo in 
sta nevredni Očetovega daru: zavrnitev klica na gostijo 
in nečastna udeležba. Prva oblika tega zaničevanja je 
ravnodušnost povabljenih, ki se ne zmenijo za milost, 
ki jim je ponujena,  ter dajejo prednost zemeljskim 
opravilom. Druga oblika nevrednosti je v nasprotju 
z ravnodušnostjo povabljenih, povsem drugačna 
ravnodušnost moža, ki na slavje, k evharistiji, pride, kot 
da bi šel v točilnico.
Italijanski kapucin R. Cantalamessa v svoji razlagi 
prilike izlušči njeno večno aktualno jedro in usmeri 
pozornost na vzroke, zaradi katerih povabljeni zavrnejo 
povabilo in ne pridejo na gostijo. Evangelist  Matej pravi, 
da »se niso zmenili« za povabilo in so šli »eden na svojo 
njivo, drugi po svoji kupčiji«. Evangelist Luka je še bolj 

natančen in konkreten ter pokaže na vzroke zavračanja:
 ● »Njivo sem kupil in si jo moram iti ogledat«, pravi prvi.
 ● »Pet jarmov volov sem kupil in jih grem preizkusit«, 

reče drugi.
 ● »Oženil sem se in zato ne morem priti«, doda tretji.

Kaj je skupnega vsem tem ljudem (pogosto v življenju 
tudi nam), se sprašuje R. Cantalamessa. Mislijo, da 
morajo storiti nekaj nujnega, kar ne more čakati; biti 
morajo poleg (ogled njive, preizkus volov, biti z nevesto). 
Ne zmenijo pa se za to, kar je nekaj pomembnega, 
morda edino pomembna stvar  (gostija, mesijanske  
dobrine, udeležba pri odrešenju, možnost večnega 
življenja). Napaka povabljenih (tudi nas) je v tem, da 
so opustili pomembno zaradi nujnega, bistveno zaradi 
naključnega. Prilika nas hoče poučiti in motivirati glede 
postavljanja prioritet, usmeritve k bistvenemu.
Opuščati  pomembno zaradi nujnega, bistveno zaradi 
naključnega je tudi danes med nami zahrbtno in 
razširjeno tveganje,  ki prizadeva naše duhovno, versko, 
kakor tudi naše običajno človeško življenje.
Kako vsiljivo nas zaposlijo in obremenijo nujne stvari 
in kako lahkotno zaradi materialnih skrbi sistematično 
odlagamo ali zanemarjamo opravljanje duhovnih 
dolžnosti  (praznovanje nedelje, čas za molitev, 
izvrševanje ljubezni do bližnjega…)! Zakaj ne zmoremo 
najti več moči in dovolj časa, da  bi se bolj posvetili 
družini, otrokom, partnerju, staršem, bolnemu sosedu? 
Kako je z osebno rastjo? Mar ne odlašamo načrtno z 
udejanjanjem dobrih sklepov? Skrbimo dovolj aktivno za 
lastno zdravje? Zakaj smo ujeti v past in se v življenju 
posvečamo tisoč malim stvarem, ne najdemo pa dovolj 
časa in moči za stvari, ki zares vplivajo na človeške 
odnose, nas bogatijo in žlahtnijo. Današnji  evangelij 
nas spodbuja in uči, da bi zmogli postavljati prioritete 
in težiti k bistvenemu.  M. S.

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
Molitev je v svojem bistvu spomin. Kadar molimo, 
živimo v Gospodovem spominu. Molitev usmerja naš 
pogled na sebe in na svet, kakor nas vidi Gospod. Za 
nas je pomembno, da gledamo dan, ki ga živimo, z 
Njegovimi očmi. Da vidimo stvari, kot jih vidi Gospod. To 
je pravilen pogled na naše življenje. Pomembno je, da 
se spominjamo, kako nas je videl On, ki nas je odrešil. 
Ljudje si drug o drugem mislimo marsikaj ... tudi veliko 
izmišljenega. Toda za kristjana je važen samo tisti 
pogled na nas in tisti spomin o nas, ki je shranjen v 
Kristusu. Tisti pogled, usmiljeni in neizmerno dobri, s 
katerim nas je on videl in se nas spominja od odrešenja 
naprej. Tista ljubezen, s katero nas je Jezus odrešil. 
Molitev pa je spomin te ljubezni. 
V mesecu oktobru še posebej stopajmo skupaj z 
Marijo po poti njenega življenja in spremljajmo našega 
Gospoda Jezusa. Ob njej in njem se bomo učili, kaj 
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26. NEDELJA 
MED LETOM – 
Slomškova
Vaclav
28. september

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

PONEDELJEK
29. september
Mihael, Gabriel, 
Rafael

19h (CEROVEC) ++st. Uršula, obl., in 
                                   Jožef Juršič, brat 
                                   Jože, sin Lado in 
                                   svak Janez (Pungartarjevi)

TOREK
30. september
Hieronim

19h (OREHEK) ++ Ana Turk, obl., in 
                                  Anton (Brezovica)

SREDA
1. oktober
Terezija Deteta Jezusa

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
2. oktober

Angeli varuhi

19h (STOPIČE) ++ Jožefa Turk, obl., in 
                                  ostali pokojni iz 
                                  družine Turk 
                             + Franc Berkopec, obl.

PETEK
3. oktober

Frančišek Borgia

18h (DOLŽ) ++ Iljaževi in mama Elica Škrbec
                         + Janez Hrovatič, obl.

19h (STOPIČE) + Marija Gazvoda (GTV)
SOBOTA
4. oktober
Frančišek Asiški

17h (STOPIČE) – poročna sveta maša

27. NEDELJA 
MED LETOM-
rožnovenska
5. oktober

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) za zahvalo
                            + Franc Kastelec

PONEDELJEK
6. oktober

Bruno 

19h (CEROVEC) ++ Anton Plantan, Marija in 
                                    Tone
                              ++ Terezija in Jožef, obl., 
                                    Turk ter stari starši 

TOREK
7. oktober
Rožnovenska Mati 
Božja

18h (DOLŽ) + Marija Juršič, 30. dan

19h (STOPIČE) ++ družina Goršin (Jože, obl.)

SREDA
8. oktober
Benedikta

8h (STOPIČE) ++ Kristina, obl., in 
                                 Janez Kozoglav

ČETRTEK
9. oktober
Abraham

19h (OREHEK) + Janez Kralj, obl.

PETEK
10. oktober
Danilo

19h (HRUŠICA) + Franc Povše
                              + Nežka Gazvoda

SOBOTA
11. oktober
Bruno Kölnski

19h (OREHEK) + Pavel Ovniček
                             + Janez Bohte

28. NEDELJA MED 
LETOM
12. oktober

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ Anton Šega, obl., in starši

pomeni živeti: kaj pomeni rojstvo 
in kaj smrt, kaj pomeni darovanje in 
kaj pomeni plačilo, ki ga daje Bog, 
kaj pomeni verovati in kaj zaupati, 
kaj pomenijo preizkušnje in kaj 
zvestoba, kaj pomeni trpljenje in 
kaj pomeni vstajenje, kaj je Bog 
pripravil tistim, ki ga ljubijo.

Molitev rožnega venca je 
ponavljajoča molitev.

VESELI DEL:
… ki si ga Devica od Svetega Duha 

spočela, 
… ki si ga Devica v obiskovanju 

Elizabete nosila,
… ki si ga Devica rodila,
… ki si ga Devica v templju darovala,
… ki si ga Devica v templju našla.

SVETLI DEL:
… ki je bil krščen v Jordanu,
… ki je v Kani Galilejski naredil 

prvi čudež,
… ki je oznanjal božje kraljestvo,
… ki je na gori razodel svoje 

veličastvo,
… ki je postavil sveto evharistijo.

ŽALOSTNI DEL:
… ki je za nas krvavi pot potil,
… ki je za nas bičan bil,
… ki je za nas s trnjem kronan bil,
… ki je za nas težki križ nesel, 
… ki je za nas križan bil.

ČASTITLJIVI DEL:
… ki je od mrtvih vstal,
… ki je v nebesa šel,
… ki je Svetega Duha poslal,
… ki je tebe Devica v nebesa vzel,
… ki je tebe Devica v nebesih kronal.

Uradne ure:
so v ponedeljek in torek, od 8h 
do 10h, ter v ponedeljek, torek 
in četrtek, po večerni sveti 
maši, če je ta v Stopičah. 
Lahko pa se oglasite tudi 
izven teh ur, če vidite, da sem 
doma ali če se prej dogovorimo 
za določen čas, ko se boste 
oglasili. 



+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE ++ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +

Oznanila
župnije Stopiče

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
13. oktober
Gerald

19h (STOPIČE) + Jože Turk (družina Ovniček)

TOREK
14. oktober
Kalist I.

19h (STOPIČE) + Terezija Malenšek
                             ++ Slavka in Jože Ucman, 
                                   10. obl.

SREDA
15. oktober
Terezija Velika (Avilska)

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
16. oktober
Jadviga (Hedvika)

19h (DOLŽ) ++ Terezija, obl., in 
                             družina Mantelj; za zdravje

PETEK
17. oktober
Ignacij Antiohijski

19h (STOPIČE) živi in pokojni Erlach

SOBOTA
18. oktober
Luka

19h (CEROVEC) ++ Jože in starši Plantan

29. NEDELJA 
MED  LETOM 
–misijonska
19. oktober

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ Anton Goršin, obl., in 
                                   starši

PONEDELJEK
20. oktober
Rozalina

19h (DOLŽ) ++ Marija Kobe, obl., in             
                            Plantanovi
                        + Jože Hrovatič, obl.

TOREK
21. oktober
Uršula

19h (DOLŽ) ++ Franc Avsec in sin Franc, obl.
                         + Janez Udovč, obl.

SREDA
22. oktober
Janez Pavel II.

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
23. oktober
Janez Kapistran

19h (DOLŽ) + Franc Bačar, obl. 
                       + Ana Šašek, obl.

PETEK
24. oktober
Anton Marija Klaret

19h (STOPIČE) + Marija Klobučar, 3. Obl.                      
                                (Plemberk 9)

SOBOTA
25. oktober
Krizant in Darinka

19h (CEROVEC) ++ družina Turk

30. NEDELJA 
MED LETOM – 
žegnanjska
26. oktober

7h   (STOPIČE) za župljane
                            
10h (STOPIČE) + Franc Podržaj
                             + Matija Cimrmančič, obl.

NAPOVEDNIK
28. 9. Žegnanje na Dolžu
5. 10. Rožnovenska nedelja
19. 10. Misijonska nedelja
22. 10. Dekanijska priprava na krst 
v Šmarjeti, ob 20h

Oddane maše:
+ Marija Ovniček – 30 maš
+ Ana Fink – 16 maš
+ Frančiška Turk – 2 maši
+ Pavel Turk – 2 maši
+ Franc Kralj – 2 maši
+ Martin Jančar – 2maši
+ Franc Muhič – 1 maša
+ Andreja Udovč -1 maša
+ Darinka Becele – 2 maši
+ Franc Šašek – 7 maš
+ Jože Košale – 4 maše
+ Jožef Juršič – 5 maš
+ Andrej Luzar – 47 maš
+ Anton Brulc – 25 maš
+ Ana Logar – 13 maš
+ Andreja Ucman – 12 maš
+ Anton Brkopec – 31 maš
+ Terezija Bohte - 6 maš
+ Štefan Murgelj – 3 maše
+ Štefan Klobučar – 3 maše
+ Jože Šega – 17 maš
+ Jože Turk – 36 maš
+ Ana Bojanc – 36 maš
+ Franc Povše – 6 maš
+ Pavel Ovniček – 11 maš
+ Janez Bohte – 6 maš
+ Nežka Gazvoda – 16 maš
+ Franc Kastelec – 7 maš


