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 iz  rodu kralja Davida sta bila pravična in pobožna človeka. Kot 
zakonca sta si zelo želela otrok in za to zaupno molila. Šele na 
stara leta sta dobila deklico, ki sta ji dala ime Marija (po hebrej-

sko: Mirjam).
Hvaležna Bogu sta jo še kot malo deklico po 
zaobljubi dala v vzgojo in varstvo v jeruza-
lemski tempelj.  
Češčenje sv. Ane se je začelo že v prvih sto-
letjih krščanstva, sv. Joahima pa častimo šele 
v našem času, po novem svetniškem koledar-
ju, od leta 1969. Z združitvijo obeh godov je 
bolj poudarjena  zakonska zveza, iz katere je 
izšel edinstven otrok, edino človeško bitje, ki 
je bilo ob spočetju obvarovano madeža izvir-
nega greha.
Ime Ana v hebrejščini pomeni milost, ljubkost.
Sv. Ana je priprošnjica za srečno poroko in 
srečen zakon, obdarjenost z otroki in srečen 
porod ter blagoslov otrok. K njej se zatekajo 
matere, vdove, gospodinje, nerodovitne 
žene, ki vidijo svoje najvišje dostojanstvo v 
materinstvu.
Sv. Joahim je zavetnik zakoncev, mizarjev in 
trgovcev z lanom.
Ano umetniki prikazujejo, kako hčerki Mariji 
razlaga Sveto pismo. Joahima pa upodablja-
jo s košaro, v kateri sta dva goloba, ki ju je 
bil prinesel v svetišče, in s palico kot starč-
ka z Marijo v naročju.

D.R.

Molimo

Nebeški oče, 
blagoslavljaj vso 
cerkev in ji naklo-
ni mnogo dobrih 

staršev, ki bodo po 
zgledu svete Ane 

in Joahima krščan-
sko vzgajali svoje 

otroke.

Razsvetljuj vse 
mlade, da se bodo 
dobro pripravili na 
družinsko življenje 

in po poroki vztrajali 
v zakonski zvestobi 

do smrti.

Utrdi s posebno 
milostjo družinsko 

življenje pri vseh na-
rodih sveta. Amen.



OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE  
V STOPIČAH

Spoštovani župljani!

 Župnijska cerkev Device Marije Tolažnice 
v Stopičah je potrebna nujne generalne 
obnove. Kaj pa je narobe? Električna nape-
ljava je dotrajana do te mere, da v zakristiji 
ne smem več priklopiti 
novega ozvočenja v 
vtičnico, ker izola-
cija kablov tega 
enostavno ne 
prenese več in 
se v razdelilni 
dozi že sliši 
prasketanje 
elektrike med 
vodniki. 
Pred pol leta 
sem po cerkvi 
preveril vse re-
flektorje, ki niso 
goreli. Ugotovil 
sem, da niso delova-
li zaradi oksidiranih 
vodnikov, ki so se ob 
dotiku s kleščami dobe-
sedno zdrobili. Oksidacijo  
električnih vodnikov je po mo-
jem mnenju povzročila zelo hitra 
in velika temperaturna sprememba 
pozimi, zaradi katere prihaja do vlage, 
ko ogrevamo zrak v cerkvi s toplotnim 
konvektorjem. Hitra menjava temperature 
pod stropom pa ne povzroča le oksidacije 
vodnikov, pač pa tudi odstopanje beleža in 
hitrejše propadanje edinstvenih in čudovi-
tih lesenih oltarjev. Rešitev vidim v talnem 
gretju, kjer je toplota omejena na določeno 

višino, predvsem pa pri nogah, kamor nas 
pozimi najbolj rado zebe. 
To pa zahteva tudi prenovo cerkvenih tal, 
menjavo oken, ki so dotrajana in vsaj nekoli-
ko boljše tesnjenje vrat. 
Na polovici strehe bo treba namestiti sne-
gobrane, popraviti par žlebov, ustrezno ure-
diti meteorne vode, napraviti drenažo okrog 
cerkve, povišati streho zakristije, obnoviti 
fasado, strelovode, zvonik ... 

Dela bo veliko, posle-
dično pa tudi veliko 

stroškov. Finančno 
bo morala tu sto-
piti skupaj vsa 
župnija, saj je to 
župnijska cerkev, 
ki povezuje vse 
vasi in podružni-
ce skupaj. 
Kot sem že dejal 

pri maši, nam 
bo lažje, če bi vsi 

zbirali in pristopili 
skupaj k obnovi 

cerkve. Tako bi tudi 
bolje čutili skupaj kot 

župnija, ki naj postaja 
vedno bolj občestvo in ne 

vsaka  podružnica zase kot 
posameznik. 

Že zdaj moramo stremeti k cilju v 
nebesih, na katerem bomo vsi zno-

va združeni skupaj in z Bogom. 
Biti ločen v večnosti, sam zase od osta-

lih, pomeni tragedijo. 
Konec koncev nas je od tega prišel reševat 
prav Jezus Kristus, ki je odrešenik vseh sku-
paj, na kar nas spominja tudi molitev Oče 
NAŠ, katero nas je naučil moliti prav On sam 
in v kateri ne prosimo samo zase, pač pa za 
vse NAS skupaj. 



OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

Napovednik

Ure, ko me skoraj zagotovo najdete v župnišču, so:
ponedeljek četrtek sobota nedelja
Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Po mašah.
Vse dni po večerni maši, kadar je ta v Stopičah.
Ob torkih me ni. 

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

OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

SV. JO
Ž

E
F, VA

R
U

H
 V

E
SO

LJN
E

 CER K V E

Lahko se tudi kdaj skupaj pogovorimo o tem. 
Ob tej zajetni obnovi bom še posebej vesel strokov-
nih in poštenih ljudi, ki ne razmišljajo s figo v žepu: 
„Cerkev ima denar.“ Če bi ga župnija res imela, bi 
bilo že vse obnovljeno. 
Obnova je torej vsekakor potrebna. Tako zidov kot 
ljudi. Tako kamnov kot Cerkve. 

župnik Tadej

ORATORIJ V STOPIČAH 

Spet je prišel poletni čas, s tem pa tudi naš 2. 
stopiški oratorij, ki se bo letos odvijal od 23. 8. do 
25. 8. 2021 pred župniščem. Namenjen je vsem 
osnovnošolskim otrokom od 1. do 8. razreda. Letos 
bo osrednji lik mladi Carlo Acutis, ki je s svojim 
zgledom pokazal, kako pomembna je evharistija in 
da nobena starost ni ovira za svetništvo. 
Prijave so možne do 4. 7. 2021 LE preko povezave, 
ki jo najdete na FB strani Župnije Stopiče ali Orato-
rija Stopiče ali TULE. Število prostih mest je omeje-
no na 50. 
Dodatne informacije najdete v prijavnici. Se vidimo 
kmalu!

27. 6. 13. NEDELJA MED LETOM in 
žegnanje v Brezovici, ob 10h
29. 6. Peter in Pavel – mašniško posve-
čenje Jakoba Piletiča v novomeški stolnici, 
ob 16h
1. 7. Skupna dekanijska priprava na krst, ob 20h, 
preko ZOOM-a, za vse tiste, ki boste še krstili ot-
roke. Kdor se bo udeležil priprave, naj mi prosim 
pošlje sporočilo na: tadej.kersnic@rkc.si.
2. 7. PRVI PETEK. Z Najsvetejšim obiskujem bol-
ne in ostarele.
3. 7. PRVA SOBOTA
3. 7. Cerkev čistita in krasita BREZOVICA in OREHEK. 
4. 7. 14. NEDELJA MED LETOM in ZLATA MAŠA 
g. JOŽETA OVNIČKA. 
5. 7. Ciril in Metod, slovanska apostola in soza-
vetnika Evrope 
10. 7. Cerkev čistijo in krasijo CEROVEC, IGLENIK 
in ČRMOŠNJICE.
11. 7. 15. NEDELJA MED LETOM – blagoslov trak-
toristov in traktorjev na Pangrč Grmu, ob 10h
17. 7. Cerkev čistita in krasita PANGRČ GRM, 
ZAJČJI VRH in SELA. 
18. 7. 16. NEDELJA MED LETOM in žegnanje v 
Črmošnjicah, ob 10h
24. 7. Cerkev čistita in krasita GORNJA in DOL-
NJA TEŽKA VODA.
25. 7. 17. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA 
in žegnanje v Hrušici, ob 10h 

BODITE POZORNI NA SPREMENJEN RAZPORED 
ČIŠČENJA in KRAŠENJA ŽUPNIJSKE CERKVE 
ZARADI ŽEGNANJ. 

Med poletjem ni uradnih ur.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU7rvxrdydc84cctBM-TCruTU2QxD8NOBPT6lvA0FgbAguPg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0QzvHWgQUyXGxQlaEhD4aUzXtYrtA8l4kPcZUhWiOpOmxVw7wMKH3re54
mailto:tadej.kersnic@rkc.si


13. NEDELJA 
MED LETOM

27. junij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (BREZOVICA) 

PONEDELJEK
28. junij
Irenej Lyonski

18h (DOLŽ) 
19h (BREZOVICA) Bogu v zahvalo za 
                                  vse milosti

TOREK
29. junij

Peter in Pavel

18h (DOLŽ) v zahvalo Svetemu Duhu
                     
19h (STOPIČE) 

SREDA
30. junij
Prvi mučenci 
rimske cerkve

7h (STOPIČE) 

ČETRTEK
1. julij
Estera

19h (ZAJČJI VRH) v zahvalo
                             

PRVI PETEK
2. julij
Ptujskogorska 
Mati Božja

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) po namenu

PRVA SOBOTA
3. julij
Tomaž

19h (STOPIČE) 

14. NEDELJA 
MED LETOM

4. julij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) ZLATA MAŠA 
                            g. JOŽETA OVNIČKA

PONEDELJEK
5. julij
Ciril in Metod

19h (STOPIČE) 

TOREK
6. julij
Marija Goretti

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
7. julij
Anton Vovk

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
8. julij
Kilijan

19h (DOLŽ) 

PETEK
9. julij
Avguštin idr. kit. muč.

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
10. julij
Amalija

19h (DOLŽ) 

15. NEDELJA 
MED LETOM

11. julij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                         župljane
10h (PANGRČ GRM) za blagoslov 
                     traktoristov in traktorjev
                   

PONEDELJEK
12. julij
Mohor in Fortunat

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

TOREK
13. julij
Klelija Barbieri

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
14. julij
Kamil de Lellis

19h (CEROVEC) 

ČETRTEK
15. julij
Bonaventura

7h (STOPIČE) 

PETEK
16. julij
Karmelska Mati 
Božja

19h (OREHEK) 

SOBOTA
17. julij
Aleš

19h (CEROVEC) 

16. NEDELJA 
MED LETOM

18. julij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (ČRMOŠNJICE)  v zahvalo

PONEDELJEK
19  . julij
Arsenij Veliki

19h (DOLŽ) 

TOREK
20. julij
Apolinarij

19h (CEROVEC) 

SREDA
21. julij
Lovrenc iz Brindisija

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
22. julij
Marija Magdalena

19h (ČRMOŠNJICE) za dar vere

PETEK
23. julij
Brigita Švedska

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
24. julij
Krištof

19h (STOPIČE) 

17. NEDELJA 
MED LETOM 
KRIŠTOFOVA
25. julij

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                         župljane
10h (HRUŠICA) 


