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Marijin praznik, na katerega se spominjamo, da je bila Marija z dušo 
in telesom po končanem zemeljskem življenju vzeta v nebo. Večini 
nam, ki hodimo v cerkev, ki beremo božjo besedo, nerazložljivo, ven-
dar, ker verjamemo, da je Bog namenil človeštvu vse dobro, ker je bil 
rojen Človek, ker je Človek za nas umrl, je sprejel svojo Mater, našo 
Mater in Mater cerkve v nebo. To je konec njenega Bogu predanega 
življenja in cilj, po katerem hrepeni vse človeštvo.
To je dan, ko se poroma k Mariji po mnogih zaobljubah, dan, na kate-
rega se ji še bolj priporočamo, jo prosimo.
Dve znamenji prevladujeta v božji besedi.
Znamenje zmaja, ki simbolizira grobost, oholost, uničenje in smrt. 
Simbol vsega zla na svetu in vsega zla v človeku, kadar le-ta koristi 
duhovne sposobnosti razuma za uničenje. 
Drugo znamenje pa je žena. Obsijana s soncem, v blagoslovljenem 
stanju nosi pod srcem skrivnost življenja. To je simbol ljubezni, ne-
žnosti, življenja.
Zmaj izkazuje veliko moč. Vendar prihodnost pripada ženi in njene-
mu detetu. V tem prepoznamo Marijo, Jezusovo Mater, edinstveno 
ženo na svetu. V njej je vsaka ženska poklicana, da odkrije svoje 
dostojanstvo. Ona je ponižna služabnica, ki pride na pomoč starejši 
Elizabeti in ji želi služiti. Je skrbna gospodinja, ki odkriva, kaj pot-
rebujejo svatje v Kani in se zavzame za njih pri Jezusu, da stori, kar 
lahko. Je hrabra in v svoji ljubezni ne dopusti, da mržnja prevzame 
njeno srce, ko stoji pod križem svojega Sina. Ona se ne bori za svoje 
priznanje, ampak se razdaja vsakomur, ki jo želi imeti za svojo zago-
vornico. Ona zmaguje.
V poplavi zla, nepravičnosti, greha je vizija vsakega vernika, da se 
osebno zavestno opredeli za dobro v vsakem času. Vendar to ni lah-
ko. S spremljanjem družbe danes vidimo in občutimo izgubljanje tal 
pod nogami, izgubljanje smisla življenja, propadanje, podleganje 
boleznim in z vsem tem pride mržnja, na vse gledamo kot na nekaj >>> 



nepravičnega, nepoštenega do nas tudi od Boga. 
Kaj pa, če smo se preveč oddaljili? 
Naj nas ta praznik ohrabri. Začnimo z željo, da na-
redimo svoje življenje in življenje svojih bližnjih 
srečnejše. Ne v strahu pred zmajem, ampak v druž-
bi z Marijo, s služenjem, katero je prevzeto z ne-
žnostjo, ljubeznijo. Priporočimo in prosimo v iskre-
ni molitvi na Marijin praznik in vsak dan, da vsa de-
kleta in ženske občutijo v svetlobi edinstvene žene 
na svetu, da imajo pravico, da so spoštovane, da 
so ljubljene, da so postrežene. Od Boga obdarjene 
z občutljivostjo, skrbjo, ljubeznijo za druge pa naj 
ostanejo služabnice in naj vsako sreča drugih osre-
čuje in izpopolnjuje.
V času dopustov in počitnic obhajamo praznik.
Mnogi od nas ne bomo šli na dopust in ne na ro-
manje. Lahko pa gremo v družbo z Jezusom, da nas 
razbremeni, naj bo On odmor za telo in dušo in naj 
nam daruje mir. 
Poromajmo z mislijo k Mariji in z vsemi častilci v 
cerkvah doživimo praznik bogato, s srcem in pro-
simo:« Marija, bolj kot kadarkoli te potrebujemo. 
Naj nam bo tvoja bližina, tvoja dobrota, tvoja pre-
danost, tvoja vera, tvoja čistost, tvoja ljubezen naš 
blagoslov. Potrebujemo radosti in veselja, potre-
bujemo miru kot kruha.« D.R.

KAJ JE DRUŽINSKA KATEHEZA? 
To je verouk za vso družino hkrati. Je priložnost za 
vse tiste starše, ki želijo skupaj s svojimi otroki 
poglabljati verska znanja.  Srečanje je  vsak teden v 
veroučnem letu in traja 60 minut. Kateheze so prip-
ravljene za starše in vse otroke do zaključenega os-
mega razreda, starejši otroci pa so v družinsko ka-
tehezo vključeni kot animatorji predšolskih otrok.
Otrokom, vključenim v družinsko katehezo, ni pot-
rebno obiskovati verouka s svojimi vrstniki. Edino 
v letih, ko se pripravljajo na prejem zakramentov 
(prvo obhajilo, birma), se v določenem delu pridru-
žijo pripravi ostalih veroučencev v župniji. 
Otroci, vključeni v družinsko katehezo, obravnava-
jo vse, za mladega kristjana pomembne, vsebine. 
Kot ostali veroučenci na koncu veroučnega leta 
prejmejo spričevalo, v katerem pa ni ocen, saj zna-
nja pri družinski katehezi ne ocenjujemo. Eden od 

razlogov za to je ta, da vere ni mogoče ocenjevati, 
hkrati pa ne želimo, da je kateheza za otroke samo 
še ena ura pouka. Vseeno pa stremimo k temu, da 
bi znali čim več, saj želimo vedeti, kaj pomeni biti 
kristjan, želimo razumeti, kaj vse je zapisano v 
Svetem pismu, želimo imeti oblikovano svoje mne-
nje o stvareh, ki se dogajajo okoli nas …  Občasno 
imamo priložnost, da preverimo svoje znanje s po-
močjo kvizov. 
Pri družinski katehezi ni klasičnih domačih nalog. 
Naša domača naloga je aktivno sodelovanje v žu-
pniji in dobro poslušanje nedeljskega evangelija. 
V župniji lahko sodelujemo kot pevci, ministrantje, 
bralci, bralci pasijona, pobiralci darov, čistilci, ure-
jevalci zunanje okolice, molivci … Vsak sodeluje na 
način, ki je njemu oz. njegov družini najbližje. 
V okviru družinske kateheze imamo tudi veliko 
neformalnih druženj, h katerim so povabljeni tudi 
župljani, ki niso del družinske kateheze. Družinska 
kateheza namreč ne želi postati zaprta skupina 
znotraj župnije, ampak želi vključevati vse župljane.
V družinsko katehezo se lahko vključijo tudi druži-
ne, kjer za krščansko vzgojo skrbi le eden od star-
šev. Vključijo se lahko tudi enostarševske družine 
in družine, kjer se starši še niso odločili za poroko. 
Edini pogoj je, da poleg otrok obiskuje verouk vsaj 
eden od staršev in je prisotna želja po poglabljanju 
vere.

K tej vrsti kateheze stremim tudi sam in jo želim le-
tos vpeljati v naši župniji najprej za 1. razred. Pred-
vidoma bi potekala ob petkih popoldne. Kasneje pa 
je moj cilj dati vedno več poudarka tej vrsti katehe-
ze in manj klasični – dosedanji. Prednost družinske 
kateheze vidim v povezovanju staršev z župnijo in z 

Družinska kateheza



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
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Jezusom ter v skupni - lastni presoji, kdaj je otrok dovolj prip-
ravljen na prejem zakramenta svete spovedi, prvega obhajila 
in birme. 
Cilji družinske kateheze: 
• Spoznati vsebino veselega oznanila – evangelija in spod-

buditi k pozornemu poslušanju Božje besede, da jo potem 
lahko uresničujemo v svojih življenjih.

• Spoznati pomen praznikov v cerkvenem letu in skupna 
priprava na praznovanje božiča in velike noči. 

• Biti aktiven del domače župnije. 
• Spoznati naše godovne zavetnike in se zavedati dejstva, da 

se s smrtjo naše življenje ne konča.
Povzeto po predstavitvi družinske kateheze župnije Domžale.

NABIRKA ZA OBNOVE 
Spoštovani župljani, dovolite, da vas spomnim na nabirko za 
obnovo stopiške cerkve in ostalih podružnic ob prvi nedelji v 
mesecu, ki bo tokrat 1. 8. 2021. Trenutni seštevek vsega de-
narja podružnic in župnijske cerkve na TRR Župnije Stopiče 
znaša 39.970,57 eur. Jeseni nas čaka obnova strehe na po-
družnični cerkvi v Šentjoštu, katere predračun znaša okroglo 
27.000 eur. Streha je nujno potrebna obnove, saj je ob leto-
šnjem potresu z nje popadalo med 6 in 7 kvadratnih metrov 
strešne kritine, katero smo skupaj z možmi iz Šentjošta in z 
Jernejem Turkom v dežju za silo namestili nazaj. Opeka je ne-
enotna, stara in za silo skombinirana. Vesel sem tudi hitrega 
odziva Jerneja Turka, ki je 20. 7. 2021 skupaj s sodelavcem po-
pravil streho na kapeli Sv. Jožefa v Stopičah. Bog povrni. 
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki z veseljem darujete.

PARKIRANJE OKOLI CERKVE in POŽARNI RED ZA 
STOPIŠKO CERKEV
Kot ste opazili, sem na lipo ob cerkvi dal napis glede reži-
ma parkiranja. Menim, da je dovolj pošteno, da je cerkve-
no zemljišče okoli cerkve namenjeno parkiranju le obi-
skovalcem pokopališča, cerkve in župnišča in da ne more 
biti predmet nobene pogodbe o parkiranju stanovalcev 
in obiskovalcev drugih objektov. V kratkem sem moral za 
župnijsko cerkev po zakonu priskrbeti tudi požarni red, ki 
prav tako predvideva dovolj prostora za pot in parkiranje 
gasilskega vozila, kar upam, da ne bo nikdar potrebno. V 
sklopu požarnega reda smo morali v cerkvi namestiti ga-
silski aparat, ki se nahaja za vrati krstne kapele. Strošek 
vsega skupaj je znašal 1175,13 eur. 

Med poletjem ni uradnih ur.

25. 7. 17. NEDELJA MED LETOM – 
KRIŠTOFOVA in žegnanje v Hrušici, 
ob 10h
NEDELJA STARIH STARŠEV in STAREJŠIH
30. 7. ZARADI DOPUSTA BOM BOLNE IN OS-
TARELE OBISKAL Z NAJSVETEJŠIM ŽE 30. 7. 
DOPOLDNE.
31. 7. Cerkev ob 8h v Stopičah čistita in kra-
sita STOPIČE in PLEMEBERK.
1. 8.  18. NEDELJA MED LETOM in žegnanje 
na Gornji Težki Vodi, ob 10h
  7. 8.  Cerkev ob 8h v Stopičah čistita in 
krasita VERDUN in ŠENTJOŠT.
  8. 8.  19. NEDELJA MED LETOM
14. 8.  Cerkev ob 8h v Stopičah čistita in 
krasita HRUŠICA in HRIB. Predvečer prazni-
ka Marijinega vnebovzetja in procesija z 
Marijo po maši, če ne bo dežja. :) Potrebu-
jemo 4 može, ki bodo nosili Marijo, in ene-
ga, ki bo na začetku procesije nesel križ. 
15. 8. MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKI 
ŠMAREN
21. 8. Cerkev ob 8h v Stopičah čistita in 
krasita DOLŽ in VRHE.
22. 8. 21. NEDELJA MED LETOM in žegna-
nje na Orehku, ob 10h
23. 8. Začetek oratorija

BODITE POZORNI NA NEKOLIKO SPREME-
NJEN VRSTNI RED ČIŠČENJA IN KRAŠENJA 
CERKVE V STOPIČAH ZARADI ŽEGNANJ PO 
PODRUŽNICAH.



17. NEDELJA 
MED LETOM 
KRIŠTOFOVA
25. avgust

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

PONEDELJEK
26. julij
Joahim in Ana

19h (GORNJA TEŽKA VODA)  po 
                                                    namenu
                               

TOREK
27. julij
Gorazd, Kliment idr. 
učenci Cirila in Metoda

7h (STOPIČE) 

SREDA
28. julij
Viktor I.

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
29. julij
Marta

19h (STOPIČE) 

PETEK
30. julij
Peter Krizolog

19h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
31. julij
Ignacij Lojolski

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

18. NEDELJA 
MED LETOM
1. avgust

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (GORNJA TEŽKA VODA) 

PONEDELJEK
2. avgust
Evzebij

MAŠA DRUGJE

TOREK
3. avgust
Konrad

MAŠA DRUGJE

SREDA
4. avgust
Janez Marija Vianney

MAŠA DRUGJE

ČETRTEK
5. avgust
Marija Snežna

MAŠA DRUGJE

PRVI PETEK
6. avgust
Jezusova 
spremenitev na gori

MAŠA DRUGJE

PRVA SOBOTA
7. avgust
Afra

19h (CEROVEC) 

19. NEDELJA 
MED LETOM
8. avgust

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

PONEDELJEK
9. avgust
Edith Stein

MAŠA DRUGJE

TOREK
10. avgust
Lovrenc

MAŠA DRUGJE

SREDA
11. avgust
Klara

MAŠA DRUGJE

ČETRTEK
12. avgust
Ivana Šantalska

MAŠA DRUGJE

PETEK
13. avgust
Poncijan in Hipolit

MAŠA DRUGJE

SOBOTA
14. avgust
Maksimilijan Kolbe

19h (STOPIČE) 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE

15. avgust

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

PONEDELJEK
16. avgust
Rok

19h (OREHEK) (še prosto)

TOREK
17. avgust
Evzebij

7h (STOPIČE) za zdravje

SREDA
18. avgust
Leonard

19h (CEROVEC) 

ČETRTEK
19. avgust
Janez Eudes

19h (ŠENTJOŠT) 

PETEK
20. avgust
Bernard

19h (DOLŽ) 

SOBOTA
21. avgust

Pij X.

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

21. NEDELJA 
MED LETOM 
22. avgust

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


