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VSI SVETI

V katoliški cerkvi 1. novembra obhajamo 
slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. 
Na praznik se spominjamo predvsem tistih 

neštetih nebeških izvoljencev, katerih na zemlji 
njihove skrite, a ne pred Bogom, velike svetosti 
nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli med 
nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja 
milost. Praznik je tudi izraz vere Cerkve, da so poleg 
javno razglašenih svetništvo dosegli tudi drugi 
neimenovani možje in žene vseh časov.
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako 
leto veliko tolažbe in poguma vsem, da moremo 
s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad 
svojimi notranjimi in zunanjimi bridkostmi. To je 
slovesni godovni dan naših dragih, ki so »dober boj 
izbojevali, tek dokončali, vero ohranili«. Zdaj se 
radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju, s 
svojim zgledom svetijo tudi nam, kažejo, kako priti 
do zmage, ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki 
nam je lahko v veliko oporo. 
Bogoslužje se na ta praznik pridružuje nebeški 
Cerkvi in z njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir 
svetosti in slava izvoljenih.
M.U.
Delno povzeto po: kapitelj.com

Dokler bomo v telesu, bo v nas 
prisoten boj med svetostjo 
in grešnostjo. Zato je 
nesmiselno ugotavljati, kako 
so nekateri hkrati svetniški in 
hkrati hudobni. Nihče namreč 
ne ve, koliko moči mora kdo 
vložiti, da je vsaj malo dober. 
Jezus pa je tisti, v katerem in s 
katerim najlažje zmagujemo.
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Čas milosti
8. decembra začenjamo izredno 

jubilejno sveto leto usmiljenja. Kot 
pravi papež Frančišek, je potrebno 
zato, ker je „Cerkev v tem trenutku 
zaradi velikih sprememb poklicana 
močneje ponuditi znamenja 
upanja in Božje bližine“. V tem 
letu smo povabljeni, da dovolimo 
Jezusu Kristusu, da se nas dotakne 

in nas premeni, da bi tudi mi postali 
pričevalci usmiljenja. 

Izak Ninivski: Kakšno je usmiljeno 
srce? To je srce človeka, ki gori za 
vse stvarstvo: za ljudi, za ptice, 
za živali, za duhove in za vsa 
ustvarjena bitja. Ko z mislijo ali 
s pogledom zaobjame stvarstvo, 

se mu orosijo oči ob izjemnem usmiljenju, ki ga 
preveva. Njegovo srce je ob silnem sočutju ganjeno in 
povsem prevzeto, zato ne prenese misli na to, da bi 
se stvarstvu pripetilo kaj slabega ali žalostnega. Tega 
ne more ne slišati ne gledati, zato k Bogu nenehno 
dviguje svoje molitve za živali, za sovražnike resnice 
in za tiste, ki mu škodujejo, da bi jih Bog varoval in 
jih očistil.

NA SREČANJU DRUŽIN
Udeležili smo se škofijskega srečanja družin, ki 
je potekalo v soboto, 17. oktobra na Sevnem pod 
Trško goro - Centru biotehnike in turizma na temo 
LJUBEZEN JE NAŠE POSLANSTVO. Zbrali smo se 
ob 9. uri zjutraj na skupni molitvi, nato so se otroci 
razporedili po delavnicah, odrasli pa smo se udeležili 
predavanja p. Silva Šinkovca in predavanja, ki sta ga 
vodila zakonca Siter. Na koncu obeh predavanj so 
sledile delavnice po skupinah, kjer je vsak povedal  
svojo izkušnjo, kdaj se je počutil najbolj ljubljen. 
Sledilo je skupno kosilo in družabni del s čarodejem 
Jako. Dan smo zaključili ob 15. uri s sveto mašo, ki jo 
je vodil škof msg. Andrej Glavan. Vse je potekalo v 
duhu ljubezni in medsebojne povezanosti. Podobnih 
srečanj si v prihodnosti še želimo.
družina ILAR

Vsi sveti! - Noč čarovnic? - Dan mrtvih?
Približuje se naš veliki praznik, ob katerem se potujoča 
Cerkev veseli skupaj s poveličano Cerkvijo 
vseh tistih rajnih, ki so dosegli veliki cilj: 
večno slavljenje in veselje v Nebesih. Po 
naših lokalih, trgovskih centrih, po internetu 
pa nas razni plakati in buče vabijo k 
»praznovanju«??? noči čarovnic ali halloween. 
Kdor se tega praznovanja udeleži ali pri njem 
sodeluje, lahko doživi, da se mu dan ali življenje 
spremeni v dan mrtvih, kakor so v bližnji preteklosti 
poimenovali praznik vseh svetih. V reviji Prenova je bilo 
že večkrat objavljeno poučevanje na to temo. Tokrat pa 
bi se ozrli na nekaj odstavkov v zvezi z nočjo čarovnic, 
ki so zapisani v knjigi Močnejši od zla italijanskega 
eksorcista Gabriela Amortha.
Zgodba mladega para. Takrat sta imela 21 in 23 let. 
Nikoli nista šla na praznovanje halloweena, ker se jima 
je to zdelo »neumno in površinsko«. Uglajen človek, 
ki sta ga vsako jutro srečala v baru,  ju nepričakovano 
prepriča. Po več mesecih kratkih jutranjih pogovorov se 
udomačijo. Ko jih povabi na praznovanje halloweena, 
se odločita, da gresta. Prideta v lepo hišo na podeželju. 
Lepo sta sprejeta, a vse se jima zdi nekoliko smešno. 
Ostali udeleženci, okrog 50 jih je, so oblečeni v 
čarovnice, vampirje in zombije. Samo ona dva sta 
brez maske. Ne da bi to slutila, sta bila izbrana kot 
žrtvi za črno mašo. Slabo se počutita, rada bi odšla, 
a sedaj sta tu in se poizkušata vživeti v situacijo. Vsi 
jedo in pijejo. Uglajeni gospod jima ponudi pijačo. V 
določenem trenutku se pojavi človek, oblečen v črno, 
»z velikim ogrinjalom in kapuco na glavi. Vsi, razen 
njiju, so pokleknili. Vsem je položil roke na glavo in 
govorili so čuden, nerazumljiv jezik«. Fant in dekle, ki ne 
poznata sveta okultnega in ga imata samo za »fantazijo 
in domislico«, mislita, da je to »igra ob praznovanju 
halloweena«. Toda v njiju raste želja, da bi odšla.
Oba imata glavobol in sta brez moči. Gresta proti 
vratom, ki pa so zaprta. Padeta v nezavest. Srečo 
imata, da sta zjutraj še živa. Fant se zbudi prvi. Ob 
njem je njegovo dekle popolnoma golo. Njeno telo je 
polno ureznin, podplutb in znakov izživljanja. Velika 
hiša je prazna. V bolnici odkrijejo, da je bila ona spolno 
zlorabljena in da so v njuni krvi sledovi ketamina.
Čez nekaj dni gre fant do hiše na podeželju. Lastnik je 
jasen: če nočete imeti težav, morate narediti, kot da 
se ni nič zgodilo, »tisti večer ni obstajal«. V naslednjih 
dneh dekle nekdo preganja z anonimnimi klici. 
V strahu si ne upa več od doma. Uglajeni gospod je seveda 
izginil. Mladi par gre živet v drugo mesto. Poročita 
se. Srečata novinarja, ki jima obljubi anonimnost. 
Izpovesta svojo žalostno zgodbo, zato da bi »mladi 
vedeli, da je modni praznik halloween lahko zelo nevaren 
in da se takrat počnejo strašne stvari«. »Mlade je treba 
obvestiti brez strahu
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NApoVEDNIk
25. 10. Žegnanjska nedelja
25. 10. PRAZNIČNO SPOVEDOVANJE, 
OB 15h
28. 10. Seminar Prenove v Duhu, po 
večerni maši
1. 11.   VSI SVETI - večerne molitve po 
cerkvah, ob 18h
2. 11.   Spomin vernih rajnih - maša in 
molitve na DOLŽU, ob 16h
3. 11.   Maša in molitve v HRUŠICI, ob 16h
4. 11.   Maša in molitve na CEROVCU, ob 16h
4. 11.  Seminar Prenove v Duhu
5. 11.   Maša in molitve ŠENTJOŠTU, ob 16h
6. 11.   Prvi petek
8. 11.   Zahvalna nedelja in žegnanje 
na DOLŽU, ob 11h
9. 11.   Srečanje zakonske skupine, ob 20h
11. 11. Seminar Prenove v Duhu
15. 11. Srečanje ŽPS, ob 18h
18. 11. Dekanijska priprava na krst v 
Šmihelu, ob 19h
22. 11. Nedelja Kristusa Kralja vesoljstva

Finančna bilanca ob obnovi zvonika  
v Malem orehku

Prihodki Odhodki
Denar od prej: 5468,19 eur Nakup bakrene pločevine: 6150 eur
Od pogrebov in zvonjenja: 
862,67 eur

Barva in razredčilo za barvanje križa: 
7,78 eur

Denar, zbran po vaseh: 
9929,61 eur

Polivinil za zaščito: 22,88 eur

Dar patra Cirila Božiča: 
5985 eur

Plačilo nadzorne službe in 
varnostnega inženirja: 1830eur

Letošnji ofer ob žegnanju: 
1041,15 eur

Plačilo kleparskih del na zvoniku 
ter postavitve in razstavljanja 
gradbenega odra: 9260,19 eur

Dar škofije Novo mesto: 
1000 eur

Pleskanje fasade zvonika: 
1980,19 eur

Ofer ob blagoslovu 
obnovljenega zvonika: 
1665 eur + 100 hrk

Opravljena tesarska dela na 
zvoniku in v delavnici ter material: 
7306,58 eur

Skupaj: 25.951,62 eur + 
100 hrk

Skupaj: 26.557, 62 eur

V vse cene storitev je bil vračunan 
22 % davek. Vsi računi so bili plačani 
uradno preko TRR župnije Stopiče. 
Dolg podružnice znaša samo še 
606 eur. Za vse darove, ki ste jih 
darovali, in za vse prostovoljno delo, 
ki ste ga opravili ob obnovi zvonika, 
se vam iskreno zahvaljujem. 

oddane maše:
+ Terezija Turk (2 maši)
+ Martin Kobe (12 maš)
po namenu (40 maš)
+ Angela Perko (2 maši)
+ Janez Boltez (8 maš)
+ Kristina Turk (13 maš)
+ Jožef Goršin (59 maš)
+ Frančiška Ravnih (26 maš)
+ Anton Erlah (1 maša)
+ Darinka Eršte (2 maši)

pred posmehovanjem. Izkoriščena sem bila. Še danes nosim v duši in na 
telesu znamenja tistega večera.« Tako je dejalo dekle. Glede »strašnih 
stvari« naj spomnim tudi na umor angleške študentke v Perugii, ki se je 

zgodil v noči med 31. oktobrom in 1. novembrom.
Policija je takoj povedala, da je v preiskavo treba vključiti 
možnosti, da se je to zgodilo v povezavi s halloweenovimi 
orgiastičnimi obredi.
Zgoraj omenjeni dogodki kažejo, kako se za nedolžnim 
praznikom za otroke skriva prekanjena mašinerija zla, ki se 

poslužuje mask, sporočil, reklam in interneta. Ni čudno, da se je 
po določenem obdobju brezbrižnosti Cerkev zbudila in z najvišje instance 
svari pred hudo nevarnostjo. Velika večina katoličanov, ki so se prilagodili 
svetu, tega opozorila ne sliši.
Državni tajnik Tarcisio Bertone je tako komentiral odločbo sodišča v 
Strasbourgu, s katero je prepovedalo obešanje razpel v učilnice: »Žal nam 
Evropa tretjega tisočletja ponuja samo buče ob praznovanju predvečera 
vseh svetih, jemlje pa nam najbolj drage simbole.« (Gabriele Amorth - Roberto 

Italo Zanini, Močnejši od zla, Ognjišče, 4 Slomškova založba, 2013, str. 66-68)

Marijan in Jožica Juch

Fo
to

: M
ar

ko
 C

im
rm

an
či

č



+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +

Oznanila
župnije Stopiče

PONEDELJEK
9. november
Ursin

18h (STOPIČE) vsi pokojni duhovniki 
                            stopiške župnije

TOREK
10. november
Leon Veliki

18h (OREHEK) + Alojz Božič
                             + Janez Ovniček, 
                                 12. obl.

SREDA
11. november
Martin iz Toursa

18h (DOLŽ) + Janez Juršič ml. 
                          (Vodopivčev) , 30. obl.

ČETRTEK
12. november
Jozafat Kunčevič

18h (CEROVEC) ++ Frančišek in st. 
                               starši Drab (Micka) 

PETEK
13. november
Stanislav Kostka

18h (STOPIČE) + Anton Erlah, obl. 

SOBOTA
14. november
Lovrenc Irski

17h (CEROVEC) + Marija Didovič, 
                                30. dan
18h (DOLŽ) + Jože Ovniček, obl.

33. NEDELJA 
MED LETOM
15. november

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ družina Strajnar
                           + Lado Turk (Hrušica 4)

PONEDELJEK
16. november
Marjeta Škotska

18h (ŠENTJOŠT) + Jožefa Terezija 
                                   Mavsar

TOREK
17. november
Elizabeta Ogrska

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
18. november
Roman Cezarejski

18h (CEROVEC) + Martin Ucman, 
                            obl. (Vel. Cerovec 20)

ČETRTEK
19. november
Matilda

18h (STOPIČE) + Štefan Murgelj

PETEK
20. november
Edmund

18h (STOPIČE) za duše v vicah

SOBOTA
21. november
Darovanje 
Device Marije

18h (OREHEK) + Lucija Judež, 1. obl.

KRISTUS 
KRALJ 
VESOLJSTVA
22. november

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ starši in brat Drenik
                           + Jože Puhan, 7. dan

30. NEDELJA 
MED LETOM - 
ŽEGNANJSKA
25. oktober

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) + Franc Podržaj
                             + Jože Puhan, 7. dan

PONEDELJEK
26. oktober
Rustik

18h (OREHEK) + Jure Pirc, obl. 
                             ++ starši Cimrmančič 
                                   in Matija, obl. 

TOREK
27. oktober
Frumencij

8h (STOPIČE) za zdravje

SREDA
28. oktober
Simon in  
Juda Tadej

18h (STOPIČE) + Janez Kožar, obl.
                             + Vilko Hribar

ČETRTEK
29. oktober
Mihael Rua

18h (CEROVEC) + Jože Plantan
                             

PETEK
30. oktober
Marcel

18h (STOPIČE) ++ Ivanka in Franc 
                                  Polanko
                                  v zahvalo

SOBOTA
31. oktober
Volbenk

18h (DOLŽ) + Florjan Brulc, obl.
                       + Janez Hrovatič, obl. in 
                          starši Gorenc

VSI SVETI
1. november

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Anton Borsan, obl.
16h (OREHEK) ++ Mežnar Ana in Martin, 
                          sestri Marija in Francka
18h – MOLITEV ROŽNEGA VENCA 
PO CERKVAH

PONEDELJEK
2. november

VERNI RAJNI

7h (STOPIČE) ++ g. Edi Eberl, ostali 
pokojni duhovniki, ki so delovali v 
tej župniji in vsi pokojni farani
16h (DOLŽ) ++ starši in bratje 
                            Hočevar (Vrhe)
                         + Terezija Mantelj, obl.

TOREK
3. november
Viktorin Ptujski

16h (HRUŠICA) + Frančiška Povše, 
                                 3. obl.
                              + Lado Turk

SREDA
4. november
Karel Boromejski

16h (CEROVEC) ++ Terezija in 
Dragotin Badovinac

ČETRTEK
5. november
Zaharija in 
Elizabeta

16h (ŠENTJOŠT) po namenu

18h (HRUŠICA) + Stanislav Omerzu, 
                                  30. dan 

PETEK
6. november
Lenart

18h (STOPIČE) + Ludovik Hočevar, 
                                1. obl.

SOBOTA
7. november
Engelbert

18h (ŠENTJOŠT) za srečno zadnjo uro

32. NEDELJA 
MED LETOM -
 ZAHVALNA
8. november

7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) + Janez Fink, obl.
11h (DOLŽ) za sosesko


