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VELIKO PRIČAKOVANJE

A
Da bi božič zares čudežno
deloval, potrebujemo
otroško srce in otroške
oči. Jezus je rekel, če ne
postanemo kakor otroci,
ne pridemo v božje
kraljestvo. Božič je za
otroke vseh starosti.

dvent ali adventni čas (iz latinsko adventus prihod) je čas pred božičem in je v bogoslužju
namenjen pričakovanju Jezusovega prihoda
oziroma rojstva. Poznamo dva Gospodova prihoda.
Gospod je prvikrat na svet prišel kot človek, rojen iz
Device Marije, njegov drugi prihod pa pričakujemo na
sodni dan. Kristjani verujemo v Gospodovo nevidno
prihajanje v srca ljudi po delovanju Svetega Duha oziroma
v skrivnostno Božjo navzočnost v srcu vsakega človeka,
kar lahko razumemo in dojemamo samo v moči vere.
Po katoliškem koledarju se advent začne na četrto
nedeljo pred božičem in se konča na sveti več. V tem času
se verniki spominjajo Jezusovega prihoda na zemljo, pa
tudi pričakujejo njegov drugi prihod.
Liturgična barva v adventu je vijolična in pomeni
spokornost. Pri bogoslužju se v adventnem času bere
berila, ki napovedujejo prihod Odrešenika, pa tudi poročila
o delovanju Janeza Krstnika, ki je Jezusu pripravljal pot.
Tipičen simbol adventa je adventni venec s štirimi
svečami. Na prvo adventno nedeljo verniki prižgejo eno
svečo, da drugo nedeljo dve, na tretjo tri in na četrto vse
štiri sveče.
Kako čakati? Na to vprašanje odgovori zgled Marije,
Jezusove matere, nosečnice, ki pričakuje otroka. Bila
je polna pričakovanja, molila, bila pripravljena, da rodi
Jezusa.
Božič za nas ni samo 25. decembra. Božič je, ko zaživi
Jezus otrok v naši ljubezni. Božič je, ko Jezus postane
resničen. To pa se zgodi prek našega čakanja, molitve in
včasih tudi prek naših bolečin.

M.U.
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Prenova v duhu v Stopičah

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

V začetku novembra se je končal seminar Prenove v duhu,
ki je potekal v obliki 8 srečanj. Ta so potekala vsako sredo,
po večerni maši v veroučni učilnici. Na začetku vsakega
srečanja je bilo slavljenje s petjem, nato so sledila različna
predavanja, po njem pa je potekalo delo po manjših
skupinah. Vsako srečanje smo zaključili s petjem slavilnih
pesmi, ki so ga
obogatili slavilci z
inštrumenti. Cilj
seminarja je bil izlitje
darov Sv. Duha.
Srečanja se bodo
nadaljevala vsako
sredo, ob isti uri,
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nanje pa ste lepo
povabljeni tudi tisti, ki seminarja sicer niste obiskovali.
Zgodovina Katoliške prenove v duhu:
Katoliška karizmatična prenova se je začela leta 1967
v ZDA, ko je skupina študentov katoliške univerze
v Pittsburghu na duhovnem vikendu zavzeto
premišljevala binkoštni dogodek prve Cerkve. Molili so
k Svetemu Duhu, da bi milost prvih binkošti tudi sami
doživeli. Prišlo je do izlitja Svetega Duha, z manifestacijo
karizem, tako kot beremo v Svetem pismu.
Za ta dogodek se je v katoliških krogih v ZDA hitro razvedelo
in karizmatična molitvena občestva so se brez kakršnekoli
reklame in organizirane podpore naglo razširila. Danes
v molitvena občestva redno prihaja več kot 80 milijonov
katoličanov po vsem svetu, kar pomeni, da je daleč
najmočnejši pokoncilski duhovni tok v Cerkvi. Pri nas se
občestva (trenutno jih je več kot 100) zbirajo že več kot 30 let.
Glavna značilnost je kristocentričnost, saj je Jezus
Kristus začetek in konec vsakega našega snovanja, vse
milosti prihajajo od Njega.
Sledita dva stebra, iz katerih vse izvira:
● slavilna molitev
● izlitje Svetega Duha s karizmami (krst v Svetem Duhu)
Janez Pavel II. je Prenovo preroško opisal kot
prihajajočo novo pomlad Cerkve (Apostolsko pismo Na
pragu tretjega tisočletja).Tudi sedanji papež podpira
Katoliško karizmatično prenovo in jo predvsem vabi k
delu za edinost in k občestvu z vso Cerkvijo.
Še nekaj o slavilni molitvi:
Slavilna molitev je po splošnem mnenju biblicistov
prva molitev Svetega pisma, pred zahvalno in prosilno,
in to ne le v psalmih.
Gospoda slavimo z vsem svojim bitjem, ker smo
celovita bitja in ker tako naroča Sveto pismo.
Sveti Avguštin, ki je še posebej spodbujal dvigovanje
rok, pravi, da so nebesa eno samo ljubezensko
slavljenje Boga, da pa se moramo na to pripravljati in
„vaditi“ že na zemlji, saj je slavilna molitev predokus
nebes (Razlaga psalmov 148,1).
M.U. (delno povzeto iz http://prenova.rkc.si/)

Božična devetdnevnica je neposredna priprava na
božič. Začne se 16. decembra in konča 24. decembra,
ko je že prvi sveti večer.
Devetdnevnica je med najbolj priljubljenimi
krščanskimi pobožnostmi. Obstajala je že v časih
prvih kristjanov. V rimskih časih je obred trajal
le sedem dni in zato je nastalo sedem spevov, ki
se v latinščini imenujejo Antiphonae Majores ali
O – antifone, tudi O – odpevi, saj se sleherni začne
s črko »O«, s katero ob hrepenenju izražamo tudi
začudenje. Rimske O – antifone pripisujejo papežu
Gregorju Velikemu (540–604 po Kr.)
Zakaj številka devet? Nekateri razlagalci menijo, da
zato, ker je 1 manj kot 10, ki je število (po)polnosti.
Številka devet tako simbolizira našo nepopolnost
in potrebo po izpolnitvi. Če se devet dni na nekaj
pripravljamo, s tem izrazimo, da se pripravljamo
na nekaj resnično velikega, na nekaj, po čemer
hrepenimo. Pri božični devetdnevnici pa simbolika
števila devet lahko pomeni tudi devet mesecev
Marijine nosečnosti. Skratka, izraz novena ali
devetdnevnica ima simbolni pomen. To je sveti čas
pobožnega in veselega pričakovanja.
Med božično devetdnevnico je ponekod po Sloveniji v
veljavi običaj, da nosijo od hiše do hiše kip Marije. Med
otroki pa je priljubljena tudi navada, da devet dni pred
božičem v procesiji s svečkami nosijo kip Jožefa in Marije
in ob tem pojejo pesem »Poslušajte vsi ljudje«. Tako se
otroci vživljajo v pot Jožefa in Marije v Betlehem. Na sveti
večer pa kipa Jožefa in Marije položijo v jaslice.
R.R.S.

ANDREJEV KRIŽ
Apostol Andrej goduje
30. novembra. Grški prevod
ANDREAS pomeni možat,
pogumen. Po krščanskem izročilu
je bil iz Betsajde ob Genezareškem
jezeru v Galileji. Bil je brat
apostola Simona Petra, ribič v
Kafarnaumu in eden od dvanajsterih. Evangeliji
Andreja v času Jezusovega javnega delovanja
omenjajo ob treh priložnostih: ko so bili Peter, Andrej
in Jakob z Jezusom na Oljski gori (Mr 13,3–13), ko je
Jezus pomnožil kruh in ribi in nasitil pet tisoč mož (Jn
6,1–14) ter ko so pogani (Grki) hoteli videti Jezusa (Jn
12,20–26). Po Jezusovi smrti je poučeval po Grčiji in
ob Črnem morju, nazadnje je bil škof. Križan je bil leta
60, 30. novembra, ta križ je bil v obliki črke X, tako
imenovan ANDREJEV KRIŽ. Njegove relikvije danes
hranijo v cerkvi sv. Andreja v grškem mestu Patras.
Sveti Andrej je zavetnik ribičev, mesarjev, vrvarjev in

rudarjev. Pri ljudeh pa je poznan kot zavetnik proti bolečinam v grlu,
krčem in rdečici, za otroški blagoslov in priprošnjik za dobro poroko.
Na podobah ga prepoznamo s posebno postavljenim križem, oblečenega
v tuniko in plašč, brez obuval in s knjigo v roki. Tudi naša župnija ima
apostola sv. Andreja kot zavetnika v podružnični cerkvi na Malem Orehku.
P.P.S.

Novi družinski zakonik in referendum

NAPOVEDNIK

Ker je referendum, na katerem bomo odločali o bodočem dogajanju na
področju družin, že relativno blizu, objavljam povzetek izjave Družinske
pobude, objavljene na spletni strani Slovenske škofovske konference, ki
utemeljuje, zakaj na referendumu voliti proti.
Proti, ker predlagani novi zakonik življenjski skupnosti med moškim
in žensko ne priznava pomena, ki ga ima za obstoj družbe (možnost
zasnovanja družine) in jo izenačuje z drugimi skupnostmi, ki same ne
morejo posredovati življenja.
Proti, ker zanemarja otrokove koristi in daje
prednost interesom odraslih. Nekaterim
otrokom odvzema pravico do identitete in
poznavanja pravih staršev.
Proti, ker odpira pot do posvojitve katerega
koli otroka v istospolne skupnosti in take
Foto: J. Cimrmančič
otroke načrtno prikrajša za očeta ali mamo.
Proti, ker vsebuje podlago za uzakonitev
umetne oploditve za lezbijke in trgovino z otroki.
60. člen v povezavi s 5. členom določa, da imajo istospolni pari
pravico svobodno odločati o rojstvu otrok. Ta pravica je za moške pare
uresničljiva le preko nadomestnega materinstva (najem ženske, ki
donosi otroka), kar je v svojem bistvu trgovina z otroki. Ali res hočemo
spodbujati in kasneje celo uzakoniti izkoriščanje revnih žena, da bi za
preživetje prodajale svoje otroke bogatim homoseksualcem?
Proti, ker ne priznava, da je velika otrokova korist, da je deležen
materine in očetove skrbi in ljubezni ter da se mama in oče med seboj
spoštujeta in imata urejene odnose, če živita skupaj ali ne.
Proti, ker odpira možnosti, da bodo naše otroke v šolah učili, da
spol ni biološka danost, da starši nismo pomembni, da naj čim več
eksperimentirajo različne spolne prakse, kot se je nezakonito že
dogajalo preko delavnic, ki jih je v mnogih šolah brez vedenja in
soglasja staršev izvajala Amnesty international Slovenija.
Proti, ker daje Centrom za socialno delo (CSD) pooblastilo, da bi
lahko otroke samovoljno (na podlagi lastne presoje o koristi otroka)
zasliševali o razmerah v družini, brez vednosti in soglasja staršev, ki
ne bi imeli niti možnosti vpogleda v zapisnike (181. člen). To odpira
velike možnosti zlorab in neupravičenih posegov države v družino. Ali
si res želimo, da bi država in CSD dobili takšen sistem nadzora družin
in staršev, ki spominja na sovjetsko ureditev, v kateri so spodbujali
otroke, da so ovajali svoje starše?
Proti, ker ni nevarnosti, da bi s tem izgubili tistih nekaj dobrih rešitev, ki
jih zakonik vsebuje. Novi minister za družino je že napovedal, da bo ob
zavrnitvi zakonika na referendumu poskrbel, da bodo rešitve, ki uživajo
široko podporo, v najkrajšem času uzakonjene.
Lobi istospolnih ekstremistov in tistih, ki si želijo dobiti nadzor nad
našimi družinami, je močan, dobro organiziran in ima močno medijsko
podporo, zato je nujno, da gremo vsi na volitve in obkrožimo proti.

22. 11. Nedelja Kristusa Kralja
vesoljstva
22. 11. Dekanijsko srečanje ŽPS v
Baragovem zavodu, ob 14:30
28. 11. Izdelovanje adventnih
venčkov, ob 10h, v učilnici,
za OŠ otroke
29. 11. 1. adventna nedelja – nedelja
KARITAS in NABIRKA za KARITAS
4. 12. Prvi petek - obiskovanje
bolnih in ostarelih po domovih
5. 12. Sv. Miklavž bo ob 19h, v
župnijski cerkvi v Stopičah, obiskal
otroke. Prijave zbiramo do 1. 12.
6. 12. 2. adventna nedelja in maša
ob 11h, v Pangrč Grmu
7. 12. Začetek postavljanja jaslic v
Stopičah, ob 8h
8. 12. Brezmadežno spočetje Device
Marije in začetek LETA BOŽJEGA
USMILJENJA
13. 12. 3. adventna nedelja - srečanje
Prenove v Duhu v Baragovem
zavodu, ob 17h
16. 12. Začetek božične
devetdnevnice – posebej vabljeni
otroci.
16. 12. Dekanijska priprava staršev in
botrov na krst – v Šmarjeti, ob 19h
20. 12. 4. adventna nedelja –
SPOVEDOVANJE OB 14h, v Stopičah
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
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
KRISTUS
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ starši in brat Drenik
KRALJ
+ Jože Puhan, 30. dan
VESOLJSTVA
22. november
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Anton Brulc
23. november
Klemen I.

TOREK
18h (HRUŠICA) + Jožef Brulc, 7. dan
24. november

Andrej in drugi
vietnam. muč.

SREDA
18h (STOPIČE) ++ Marija in Franc
25. november
Murglej, obl.

Katarina
Aleksandrijska

ČETRTEK
18h (DOLŽ) ++ Marko in Angela
26. november
Pavlin, obl.
++ Janez in Marija
Valerijan Oglejski
Juršič, obl.
18h (STOPIČE) + Alojzij Mikec, 2. obl.
PETEK
+ Jože Turk
27. november
Modest in Virgil

SOBOTA
18h (CEROVEC) ++ Jože Plantan in
28. november
starši

PONEDELJEK 18h (HRUŠICA) ++ Franc Brulc in
7. december
Marija
Ambrož

TOREK
10h (DOLŽ) ++ Urška (obl.), Lado in
8. december
Jože Juršič
Brezmadežno
spočetje
18h (STOPIČE) + Marija Gliha
Device Marije
++ Janez Juršič, obl., in
Snežana, Beletovi (Vrhe)
18h (OREHEK) ++ Frančiška in
SREDA
Martin Ravnih, obl.,
9. december
in ostali Ravnih
Valerija
ČETRTEK
18h (STOPIČE) ++ Vilko Hribar in
10. december
starši
Loretska Mati
Božja

PETEK
11. december

18h (DOLŽ) ++ Jože Šašek, sin Jože
in stari starši, obl.
++ starši Avsec in sin
Milan, obl.
18h (OREHEK) ++ Janez, Cilka in
SOBOTA
Franc Murn
12. december
+ Frančiška Turk, obl.
Devica Marija iz
Danijel Stilit

Guadalupe

Katarina Labure

3. ADVENTNA
NEDELJA
1. ADVENTNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA 13. december
KARITAS
10h (STOPIČE) + Andrej Luzar
29. november
+ Marija Može, 30. dan
PONEDELJEK
PONEDELJEK 18h (OREHEK) ++ Peter Murn, obl., 14. december
30. november
in ostali Ožboltovi Janez od Križa
Andrej
TOREK
8h (STOPIČE) po namenu
TOREK
15. december
1. december
Marija Klementina
Zairska

SREDA
2. december

18h (STOPIČE) + Martin Malenšek,
obl.

ČETRTEK
3. december

18h (CEROVEC) + Polona Juršič

Vivijana

Frančišek
Ksaver

17h (DOLŽ) + Ivan Berkopec, obl.
18h (STOPIČE) za blagoslov
soseske Dolnje Težke Vode
Janez Damaščan
+ France Slak, obl.
18h (ŠENTJOŠT) + Marija Ambrožič,
SOBOTA
1. obl.
5. december
PETEK
4. december

Sava

2. ADVENTNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
9h (STOPIČE) + Bernarda Novak,
8. obl.
Nikolaj
11h (PANGRČ GRM) za sosesko
(Miklavž)
6. december

Antonija,
Krizina in druge
drinske mučenke

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Lado Turk,
(Hrušica 4)
+ Ciril Kovačič, obl.
18h (STOPIČE) ++ brata Alojz in
Anton ter starši Becele
18h (STOPIČE) + Janez Kavšek
(DTV 21)

SREDA
16. december

17h (HRUŠICA) + Jožef Brulc, 30. dan
18h (STOPIČE) + Anton Brkopec

ČETRTEK
17. december

18h (STOPIČE) + Jože Gazvoda, obl.

Adelajda

Lazar iz Betanije

18h (STOPIČE) + Jožef Goršin
PETEK
18. december

Gacijan

SOBOTA
19. december

Urban V.

18h (GORNJA TEŽKA VODA) po
namenu

4. ADVENTNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
10h (STOPIČE) + Jože Staniša, 24. obl.
20. december
++ Jože Puhan in vsi
pokojni Puhanovi

