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 ADVENT - veselo 
pričakovanje 
Odrešenika, upanja 
polni čas

BOŽIČ -  sreča ob 
spoznanju, da 
nismo sami

 BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

»Ko je nastopila polnost časov, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz 
žene« (Gal 4, 4) – brezmadežne Device, ki je »vzšla kot jutranja Zarja 

pred Soncem pravice.« Nebeški Oče, ki je izbral Marijo za Mater svojemu Sinu, 
jo je vnaprej obvaroval vsakega madeža izvirnega greha. Zaradi odrešilne 
smrti njenega Božjega Sina je bila ona, ki je nosila Odrešenika, brez madeža 
spočeta in tudi potem ni bila niti za trenutek pod oblastjo hudobnega duha.
Že prvi kristjani so imeli Marijo za vso čisto in brez slehernega madeža; da je 
nikdar ni omadeževal noben greh, tudi izvirni ne, ki smo mu sicer vsi zapadli. 
Kako bi mogla biti tista, ki je kači glavo strla in je milosti polna, le za trenutek 
pod oblastjo te peklenske kače!
Cerkveni očetje in učitelji pridevajo Mariji najlepša imena, ki vsa kažejo na 
njeno brezmadežnost. Imenujejo jo svetejšo od vseh svetnikov, lepšo in 
svetejšo od angelov, čistejšo od kerubov in serafov.
Tudi praznik Marijinega brezmadežnega spočetja je star. V vzhodnih deželah 
so ga obhajali že od 5. stoletja. Spominja nas veselega trenutka, ko je mati 
Ana spočela mater Gospoda brezmadežno: to je, da je bila Marija obvarovana 
izvirnega greha takoj ob prvem trenutku svojega spočetja, tako da niti 
trenutek ni bila v grehu. Od leta 1708 je god Brezmadežne, 8. decembra, 
zapovedan za vso Cerkev. 
Pogosto se ozirajmo nanjo, naj nas ogrne s svojim brezmadežnim plaščem, 
nas zavaruje pred vso hudobijo in nam pomaga, da bomo tudi mi hodili čisti 
za našim Odrešenikom naproti večnosti. M.U.
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Advent
Advent je latinska beseda, ki pomeni prihod. V našem 
pomenu predstavlja prihod Odrešenika, ki je Ljubezen, 
Resnica, Dobrota, Svetost …
Kot čevljarček Martin tudi mi ponavadi mislimo, da 
moramo zakuriti peč, pripraviti sobo in v najlepšem redu 
čakati Jezuščka iz nebes. 
Odkar se je Bog učlovečil, je pokazal, da bo k nam 
prihajal predvsem po ljudeh. Prihajal bo napovedan ali 
nepričakovan, urejen in manj urejen, včasih prijazen, včasih 
siten, včasih kot otrok, drugič kot odrasel človek ali starček. 
So dnevi, ko smo osamljeni. Obisk, ki nam prinese 
vedrino in radost, je advent. Advent je povabilo, da se 
iz svoje žalosti in samopomilovanja odpremo svetu. 
Bolniku je advent vzpodbudna beseda zdravnika. 
Advent je, če boš končno dobil službo. Advent je 
sporočilo, da se bo rodil otrok. Advent je, če nam kdo 
zapoje ali zaigra kaj lepega. Advent je lahko težak 
življenjski udarec, ki nas osvobodi slepil in nas naredi 
modrejše. Advent prihaja celo po naravi. Koliko veselja 
smo ljudje deležni zaradi njene bližine in raznovrstnosti! 
Prebudimo se, da bomo končno spoznali, kako domiseln 
je Gospod in kako raznovrstne načine uporablja, da bi se 
približal našemu srcu. Ne spreglejmo njegove bližine, ki 
se bo tudi letos razodevala predvsem po dobrih ljudeh. 

T.K.

Sveti Miklavž 
oziroma sveti Nikolaj je krščanski svetnik, znan po svoji 
darežljivosti. Nikolaj se je rodil ob koncu tretjega stoletja 
v kraju Patara v Mali Aziji. Staršem se je rodil šele več let 
po poroki, ko že niso več pričakovali otrok. Nebeški sel jim 

je prinesel veselo oznanilo, obljubil jim je sina, ki jim 
bo v tolažbo v starosti, imenujejo pa naj ga Nikolaj, 

kar pomeni »zmaga ljudstva«. Vzgojili so ga 
v bogaboječnosti in ga poslali v dobre šole. 
Postal je duhovnik. Prav tedaj so mu  starši 
umrli zaradi kuge. Veliko premoženje, ki ga je 

podedoval, je razdelil med reveže, zato se ga 
od nekdaj drži sloves radodarnega svetnika.
Preselil se je v mesto Mira (današnja 
Turčija), kjer je njegov stric sezidal 

samostan in za opata v njem postavil 
Nikolaja. Ta se je v svoji veliki skromnosti 
branil te službe, naposled se je dal 

preprositi od redovnih bratov, da je prevzel 
mesto predstojnika in ga upravljal z 

veliko modrostjo. Po stričevi smrti se 
je odpravil na romanje v Sveto deželo. 
V Miri se niso mogli zediniti, koga naj 

izvolijo na izpraznjeni škofovski sedež; zbrali so se h 
goreči molitvi in prosili Svetega Duha za razsvetljenje. 
Sklenili so, naj bo za škofa tisti duhovnik, ki bo 
naslednji dan prvi stopil v cerkev. In ravno Nikolaja, ki 
o vsem tem ni nič vedel, je Bog pripeljal v cerkev in ga 

tako postavil za škofa. O njegovi smrti ni zanesljivih 
podatkov. Verjetno je umrl 6. decembra, ker je to tudi 
njegov godovni dan.

Legende:
• Na daljavo je rešil po nedolžnem obsojene. Rešil je 
tri obsojence na smrt, tako da se je v sanjah prikazal 
cesarju in prosil za njihovo pomilostitev.
• Tri obubožane device je obvaroval sramote. Legenda 
govori o obubožanemu plemiču , ki ni imel denarja, da bi 
zagotovil hčeram dostojno poroko. Sklenil je, da jih pošlje 
v javno hišo, kjer bi zaslužile dovolj denarja za doto. Ko je 
za to izvedel škof Nikolaj, jim je ponoči skozi okno vrgel 3 
kepe zlata in jim s tem zagotovil dostojno poroko.
• Rešil mornarje nevarnosti na morju. Ko se je podal na 
krov, je umiril vihar in ladjo varno pripeljal v pristanišče.
• Ugrabljenega mladeniča je pripeljal nazaj v očetovo hišo.
• Ob hudi lakoti je srečno pripeljal ladjo z žitom v Miro.
V številnih deželah, zlasti v osrednji Evropi, je sveti Miklavž 
tisti, ki v noči s 5. na 6. december obdaruje otroke. 
Pričakovanje Miklavževega prihoda je vedno spodbujalo 
otroško domišljijo. V dneh pred Miklavževim velja, da 
rdeča večerna zarja pomeni, da Miklavž peče piškote 
za pridne otroke. Otroci kakšen teden pred njegovim 
prihodom radi pišejo pisma želja, ki jih potem položijo 
na okensko polico. Ta pisma Miklavž prebere in otrokom 
prinese darila.

KAR STE STORILI KATEREMU IZMED 
MOJIH NAJMANJŠIH BRATOV …
34. nedelja, Kristus Kralj vesoljstva (Mt 25, 31-46)

Cerkveno leto zaključujemo s praznikom Kristusa Kralja. 
Na to nedeljo pri bogoslužju beremo v evangeliju po Mateju 
veliki opis Kristusove končne sodbe. Evangeljski odlomek je 
veličasten in pretresljiv. V njem se prepletata dva motiva:

1.    Ljubiti Gospoda v najmanjših bratih
Vse, kar storimo (ne storimo)   =  Storimo ali ne storimo 
najmanjšim bratom.  Kristusu samemu

2.     Ločitev sojenih
Pojdejo v večno kazen Pojdejo v večno življenje.
Proč izpred mene, prekleti.  Pridite blagoslovljeni.
Niste mi pomagali v stiski. Pomagali ste mi  v stiski.

Sodeči in gospodujoči Kralj izrazi solidarnost z najmanjšimi 
brati (lačnimi, žejnimi, tujci, brezdomci, nagimi, bolnimi in 
ujetimi). Pripoved postavlja v središče Sina človekovega, ki 
se poistoveti z zadnjimi in najmanjšimi, zato  ne smemo  
zanemariti spoznanja, da v najbolj revnem sočloveku 
vsakokrat srečamo  svojega sodnika. 
Edino merilo za razpoznavanje »uspelosti« nekega 
življenja  je v razodetju kvalitete človekovega odnosa 
do bližnjega. In ta kvaliteta se ne izrazi v  odnosih do 
vplivnih, mogočnih, nadrejenih oseb ne v odnosih do 
naših prijateljev in dobrotnikov, temveč v odnosih do 
revnih, nebogljenih, pomoči potrebnih. Odločilni kriterij,  
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23. november

7h   (STOPIČE) za župljane
                            
10h (STOPIČE) ++ brat Jože in starši Drenik
                               + Anton Brulc

PONEDELJEK
24. november
Andrej Dung-Lac

18h (STOPIČE) + Tone Cesar (Kanada)

TOREK
25. november
Katarina 
Aleksandrijska

17h (CEROVEC) + Martin Ucman, 7. dan

18h (OREHEK) ++ sin Peter, obl. in 
                                   ostali Murnovi 

SREDA
26. november
Valerijan Oglejski

8h (STOPIČE) Za sprejemanje Božje volje in za 
                           njegov blagoslov

ČETRTEK
27. november
Modest in Virgil

18h (STOPIČE) + Alojzij Mikec

PETEK
28. november
Katarina Laboure

18h (STOPIČE) ++ Marija Udovč, obl. in 
                                   starši Udovč 

SOBOTA
29. november
Filomen

9h (ZAJČJI VRH) blagoslov obnovitvenih del in 
                                + Štefan Lojk, obl.

1. ADVENTNA – 
NEDELJA KARITAS
30. november

7h (STOPIČE) + Neža Kavšek

10h (STOPIČE) za župljane

PONEDELJEK
1. december
Maria Klementina 
Zairska

18h (STOPIČE) + Jože Šega

TOREK
2. december
Vivijana

18h (STOPIČE) + Franc Podržaj

SREDA
3. december
Frančišek Ksaver

8h (STOPIČE)  po namenu

ČETRTEK
4. december
Janez Damaščan

18h (CEROVEC) + Apolonija Juršič

PETEK
5. december

Sava

17h (DOLŽ) ++ Marko Pavlin in Angela, obl.
18h (STOPIČE) ++ starši Gazvoda in 
                                   Alojz Hotevec

19h (STOPIČE) Miklavžev obisk
SOBOTA
6. december
Nikolaj

17h (ŠMIKLAVŽ) ++ Iljaževi in Križanovi

18h (STOPIČE) + Ludovik Hočevar, 30. dan
2. ADVENTNA – 
NEDELJA KARITAS

7. december

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ Marija Turk, obl. in Jožef

po katerem nas bo Kristus sodil, bo 
pomoč potrebnim, ki smo jo (ali je 
nismo) nudili.
Razmislek ločevanja sojenih 
na kozle in ovce, na preklete in 
blagoslovljene, more v nas poroditi 
strah, zmedo in malodušje. Med 
strokovnjaki za eshatološka 
vprašanja je danes odmevna 
tista smer, ki opozarja, da tega 
svetopisemskega odlomka ne 
smemo brati  kot vnaprejšnjo 
reportažo o tem, kar se bo zgodilo 
ob koncu sveta. Odlomek nam 
ne daje informacij o bodočih 
dogodkih; še najmanj v smislu, da 
bi nam odkril dejstva o bodočih 
svobodnih dejanjih – ne o božjih ne 
o naših. Jedro odlo mka je v tem, da 
poslušalca sooči z realno možnostjo 
njegovega pogubljenja, če se ne 
pokesa in ne sprejme Gospodove 
blagovesti. Ne napoveduje, kaj 
se bo v posamičnem primeru 
dejansko zgodilo, ampak kaj se bo 
zgodilo, če bomo zavrnili Kristusa. 
Zgodba podaja jasno opozorilo: Ne 
dopustite, da bi se vam to zgodilo! 
Poslednja sodba nas usmerja 
od prihodnosti k sedanjosti, k 
odgovornemu ravnanju in etični drži, 
k zreli presoji in resnemu zavedanju 
možnih posledic.  
Današnje evangeljsko besedilo nas 
ne bi smelo navdati z malodušjem. 
Izziva nas h globljemu premisleku in 
k odločitvi za tisto, kar nas utegne 
prav uresničiti in odrešiti.  Želi  nas  
spodbujati, da stopamo naprej v 
pravi smeri odrešenega življenja. 
Dejstvo - da pri svojih prizadevanjih 
za omilitev stiske pomoči potrebnim 
ne bomo dosegali vzvišenih dejanj 
matere Terezije ali abbe Pierra 
(očeta ubogih) - naj nas ne potre in 
vzame poguma. Logika odločanja 
za reveže se lahko izrazi tudi v  bolj 
skromnem načinu življenja, da bi 
tako mogli izkazati večjo solidarnost 
z ubogimi; v omejevanju svojih 
hobijev, da bi imeli več časa za obiske 
bolnih in onih v različnih stiskah; v 
prizadevanju, da bi znali potegniti 
ločnico med imeti in biti ter da bi ti 
dve drži pravilno ovrednotili …

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
8. december
Brezmadežno 
spočetje Device 
Marije

7h ( STOPIČE) v zahvalo
10h (DOLŽ) ++ starši, brat in nečak ter vsi 
                             ostali pokojni Šašek 
                             (Pangrč Grm)
18h (STOPIČE) ++ Janez Juršič, obl., Snežana  
                                   in Beletovi (Vrhe)

TOREK
9. december
Valerija

18h (DOLŽ) + Florjan Brulc

SREDA
10. december
Loretska Mati 
Božja

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
11. december
Damaz I.

18h (OREHEK) + Frančiška Turk, 1. obl.

PETEK
12. december
Devica Marija iz 
Guadalupe

18h (DOLŽ) + Franc Avsec, ml.

SOBOTA
13. december
Lucija

18h (DOLŽ) ++ starši Juršič, Uršula, obl. 
                            in Jožef,  brat Jože, sin Lado in 
                            svak Janez (Pungartarjevi) 

3. ADVENTNA 
NEDELJA
14. december

7h (STOPIČE) + Neža Kavšek

10h (STOPIČE)  za župljane

PONEDELJEK
15. december
Marija Antonija in 
Marija Krizina 

18h (STOPIČE) + Jože Gazvoda, obl. 
                               (Črmošnjice)

TOREK
16. december
Adelajda

18h (STOPIČE) + Anton Brkopec

SREDA
17. december
Janez de Matha

18h (STOPIČE) ++ Kersnič, Oberstar in 
                                   Roman Petek

ČETRTEK
18. december
Vunibald

18h (HRUŠICA) + Alojz Borjan

PETEK
19. december
Urban V.

18h (CEROVEC) + Martin Ucman, 30. dan

SOBOTA
20. december
Vincencij Romano

18h (STOPIČE) + France Slak, obl.

4. ADVENTNA 
NEDELJA
21. december

7h   (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Jože Staniša, obl. in 
                                  starši Škrinjar

NAPOVEDNIK

24. 11. Srečanje zakonske skupine ob 
20h, v župnišču
29. 11. Blagoslov obnovitvenih del v 
cerkvi na Zajčjem Vrhu, ob 9h
29. 11. Za BIRMANCE – predavanje 
z naslovom TEOLOGIJA TELESA, v 
župnišču, ob 13:30
30. 11. Prva adventna nedelja
5. 12. Obisk svetega Miklavža v 
stopiški cerkvi, ob 19h
7. 12. Druga adventna nedelja
7. 12. Srečanje članov ŽPS, ob 18h
8. 12. Praznik Brezmadežnega 
spočetja Device Marije
9. 12. Začetek postavljanja jaslic, 
ob 8h
14. 12. Tretja adventna nedelja
16. 12. Začetek božične devetdnevnice

ZAKONSKI JUBILEJI
Tudi letos bomo na zadnjo nedeljo v letu 
– nedeljo Svete Družine, 28. 12. 2014, ob 
10h praznovali zakonske jubileje. Zato 
vas, dragi zakonci, vabim, da se prijavite 
v župnišču. Ob vašem jubileju se želimo 
z vami poveseliti in se zahvaliti Bogu za 
njegov blagoslov. Tudi vi ste za župnijo 
dragocen biser, saj ste zgled, da resnična 
ljubezen zmore premagati vse ovire.  Pri 
tej maši pa se bomo spomnili tudi tistih, 
ki svojega jubileja ne morejo obhajati 
skupaj s svojim sozakoncem. 


