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Tako prazne dlani imam, moje dete, da te ne mo-
rem sprejeti vanje, ker niso lovile solz, ko je kdo 
jokal, niso nudile objema, ko je bil kdo osamljen, 
in se ne premikale v bližino, ko se je kdo smejal. 
Tako prazne dlani imam, moje dete, zato nabi-
ram slamo v svoje dlani, da z njo polnim prazni-
no, ki boli, in jo plačujem z ljubeznijo, ki deli. 
Tako prazne dlani imam, moje Dete, zato nabi-
ram mah za pašnike lačnim ovcam, za vzglavnik 
trudnega popotnika, za odejo nikogaršnjega be-
rača in za preprogo najvišjega gosta. Tako praz-
ne dlani imam, moje Dete, zato zajemam vodo 
za potok žejnega osliča, za namakanje razpoka-
ne volje zasvojenega, za rodnost vina in kruha in 
za dušo, ki se ji kri suši. Tako prazne dlani imam, 

moje Dete, zato lovim zvezde za pastirje v temi, 
da bi našli vse izgubljene ovce, da bi jih pripeljali 
na sočne pašnike in bi bili pripravljeni za sijem 
narediti korak srca. Tako prazne dlani imam, 
moje Dete, zato sprejemam angele za pot miru. 
Kako naj te sicer sprejme roka, ki v strahu drhti? 
Kako naj te vidi oko, ki s pogledom beži? Kako 
naj te vzljubi srce, ki le sebe želi? Tako prazne 
dlani imam, moje Dete, pa te vseeno vzamem 
vanje, saj ne prihajaš zaradi mojih darov, ampak 
Ti postaneš dar zame. In jaz, ki sem tako bogat 
zaradi uboštva svojih dlani, lahko postanem dar 
za bogastvo drugih dlani. 
Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina
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PRAZNE DLANI 

DARILA ZA ROJSTNI DAN (Lk 1,31) 
Kaj naj Ti damo za rojstni dan, nebogljeno 
Božje in človeško dete? 
Vsak naj Ti da, kar zmore in kar ima. Tisti, 
ki zna peti, naj Ti poje, veseli naj Ti darujejo 
smeh, žalostni naj Ti podarijo solze, prestra-
šeni Ti bodo prinesli strah, učeni se bodo pri-
peljali z znanjem, pomembni bodo prileteli s 
slavo, otroci se bodo s Teboj igrali, stari Ti bodo 
prinašali jagnjeta svojih let, bolni bodo pritovorili 
križe bolezni, zaljubljeni svoje ognje in ovdoveli svojo 
samoto. 
Vsakdo Ti bo kaj daroval, jaz pa sem v zadregi, kar sem 
trenutno brez vsega; zato, če Ti ni odveč, Ti ponudim 
kar samega sebe!



ČAS PRIČAKOVANJ, UPANJA, LUČI 
- ČAS PRAZNIKOV
Na adventnem vencu gori tretja svečka. Blizu smo. 
Blizu »koga«, »česa«?
Vse okoli nas se bo prižigalo. Ali se bo tudi v nas? 
Odprimo srca, duha, dlani in se prepustimo bla-
goslovom v prazničnih dneh.
Obhajali bomo tri svete večere, nedeljo svete dru-
žine, nedeljo Jezusovega krsta in ne samo praznič-
ni dnevi, ampak prav vsak dan naj nam prinese 
novo upanje.

25. DECEMBER - BOŽIČ
Je božič resnična zgodba? Kjer sta denar in moč 
merilo človeškega hrepenenja in domišljije, tam 
se o tem otroku ne da govoriti. Božična zgodba 
pripoveduje o Njem, ker ima vera večje hrepene-
nje in smisel za resničnost. Sam Bog se je odločil 
in prišel k nam. Ne finančno ali vojaško gibanje – 
ampak Božji prihod k nam: ne od zunaj ne od zgo-
raj, ne s prisilo in ne z nasiljem. Če božični zgodbi 
verjamemo, smo našli nekaj, kar je večje od naših 
želja in predstav: našli smo moč, da postanemo 
Božji otrok. (Ulrich Sander)

29. DECEMBER – NEDELJA SVETE DRUŽINE
Ko so odšli, glej, se Gospodov angel prikaže Jožefu 
v spanju in pravi:« Vstani, vzemi dete in njegovo 
mater in beži v Egipt in bodi tam, dokler ti ne po-
rečem. Herod bo namreč dete iskal, da bi ga po-
gubil.« In vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo 
mater in se umaknil v Egipt. ( Mt 2,13 – 15.19-23)
Družina se začne v ljubezni dveh ljudi, ki pokličeta 
v življenje novega človeka, da bi se rodil v topli, 
varni dom. Kjer je otrok spočet v ljubezni, prihaja 
kot dar. Otrok ima neodtujljivo pravico do očeta in 
matere. Pravica do očeta in matere pomeni pravi-
co do zemeljskega domovanja, pravico do ljubez-
ni, pravico do človeške topline: da skrbijo zanj, da 
občuti gotovost, da se počuti varnega.
Gospod Jezus, odraščal si v zavetju Jožefa in Ma-
rije. Prosimo Te, naj vsi otroci najdejo topel dom 
za svojo telesno in duhovno rast, posebej tisti, ki 
trpijo zaradi družinskih nesoglasij in hudobije, ki 
so jo povzročili drugi. Varuj te otroke in jim s svojo 
bližino stoj ob strani. Daj vsem staršem modrost 
in pogum za reševanje težav in s tem za rešitev 
mnogih otrok.

SKLEPI S SEJE ŽPS, ki je potekala v petek, 3.12.2021

• Po dani pobudi vaščanov Šentjošta je bil spre-
jet sklep, da se praznovanje godu sv. Antona 
skupaj z licitacijo mesnin prenese z njegovega 
godu na prvo soboto po njem. Letos bo to v 
soboto, 22. 1. 2022, ob 9.uri.

• Opažamo, da se župnija po poletnih dopustih 
in počitnicah zelo težko zbere skupaj pri ne-
deljski maši ob 10h v Stopičah. Zdi se, da med 
dopustom ljudje prenehajo spremljati urnik 
nedeljskih maš, ki je zaradi poletnih žegnanj po 
podružnicah precej razgiban. Ker poletni urnik 
maš ni stalen, marsikdo preprosto odide k maši 
v mesto ali pa nedeljsko mašo opusti, kar je bi-
stveno slabše. Malo jih je, ki pridejo na podru-
žnično žegnanje, če pod tisto podružnico ne 
spadajo ali nimajo nobene povezave z njo po 

sorodnikih.  Zato smo sprejeli sklep, da bodo 
ob jesenskih žegnanjih od septembra 2022 da-
lje tri nedeljske sv. maše: ob 7. in 9. uri v Stopi-
čah in ob 11.uri na podružnici. Natančneje: 18. 
9., 25. 9. in 13. 11. 2022.

• Svetopisemski maraton bo 29. 1. 2022, od 
18.30 do 19.30, župnišču, če bodo to dopuščali 
epidemiološki pogoji. Bral se bo Markov evan-
gelij. Razpored pripravi Magdalena Udovč, za 
plakate poskrbi Sabina Zamida. Vsi člani pa naj 
poskrbijo za promocijo.

• V naslednjem letu si želimo več  dogodkov, 
npr. pričevanj, predavanj in žensko/moškega 
druženja, (izleti …) Konkretnejši predlogi naj 
bodo podani na naslednjih srečanjih.



OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

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. 

OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

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

NAPOVEDNIK

JANUAR – SVETA MATI MARIJA
Tisti čas so pastirji pohiteli v Betlehem in našli Marijo, Jožefa in 
dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim 
je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so poslušali, so se čudili 
temu, kar so jim povedali pastirji. (Lk 2,16-21)
Kjer je Bog, tam je spoštovanje. Kjer je spoštovanje, tam je 
ljubezen. Kjer je ljubezen, tam je blagoslov. Kjer je blagoslov, 
tam je sreča.  Naj tudi sredi vseh naših družin Jezus zaživi, naj 
se  z Njim v vse družine vrneta medsebojno spoštovanje in 
medsebojna ljubezen. Mati Marija, varuj naše družine in jih 
brani pred zlom. Ogrni jih s svojim plaščem ljubezni.

6. JANUAR – SVETI TRIJE KRALJI
». . .In glej, zvezda, ki so jo videli na Vzhodu, je šla pred njimi, 
dokler ni prišla in obstala nad krajem, kjer je bilo dete.«(Mt 
2,6-12)
Ko sveti Trije kralji prispejo na cilj, je njihovo veselje neizmer-
no. Padejo na kolena in se priklonijo Jezusu, saj vedo, 
da se v Jezusu izpolnjujejo mesijanske prerokbe. Prina-
šajo darove Kralju, kakor je bilo takrat v navadi, Njihov 
dar ni neko hladno snovno znamenje, ampak je izraz 
njihovega življenja, priznanje Kristusa Kralja.

9. JANUAR – NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Ko je bil Jezus krščen v Jordanu, se je nad njim odprlo 
nebo. Tako je krst za otroka kot odprto nebo, ki se raz-
prostira nad njim in mu sporoča, da mu svoje vrednosti 
ne bo treba kupovati z dosežki, s prilagajanjem ali z 
ubogljivostjo, ampak da je sprejet in ljubljen prav tak, 
kakršen je v svoji enkratnosti – saj je od prvega trenut-
ka življenja v ljubeči Božji roki. (Anselm Grun)

12. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA
16. 12. ZAČETEK BOŽIČNE 
DEVETDNEVNICE
18. 12. Cerkev ob 8h čistita in krasita 
HRUŠICA in HRIB.
19. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA, 
SPOVEDOVANJE OB 14h in prihod LUČ 
MIRU IZ BETLEHEMA
22. 12. Skupna dekanijska priprava na 
krst, ob 19h
ČIŠČENJE CERKVE imata OREHEK in 
BREZOVICA PO DOGOVORU OZIROMA 
PO ŽELJI. 
24. 12. PRVI SVETI VEČER
25. 12. BOŽIČ
12. NEDELJA SVETE DRUŽINE
ČIŠČENJE CERKVE imata DOLŽ in VRHE 
PO DOGOVORU OZIROMA PO ŽELJI. 
1.  1. Novo leto – Marija, sveta Božja 
Mati, dan miru
2.  1. 2. NEDELJA PO BOŽIČU
5. 1. Zakonska skupina 2 ima srečanje 
ob 19:30. 
7. 1. PRVI PETEK in obisk bolnih in 
ostarelih po domovih 
8. 1. PRVA SOBOTA
8. 1. ČIŠČENJE CERKVE OB 8h imajo 
PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
9. 1. NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA



+ MAŠNI NAMENI +

http://zupnija-stopice.rkc.si www.facebook.com/zupnijastopice

PONEDELJEK
27. december
Janez

18h (STOPIČE) 

TOREK
28. december
Nedolžni otroci

18h (CEROVEC) 

SREDA
29. december
Tomaž Becket

18h (OREHEK) 

ČETRTEK
30. december
Feliks I.

18h (STOPIČE) 

PETEK
31. december
Silvester

7h (STOPIČE) po namenu

SOBOTA
1. januar
Marija, sveta 
Božja Mati

7h (STOPIČE) za ustanovitelje župnije

18h (STOPIČE) 

2. NEDELJA 
PO BOŽIČU
2. januar

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

PONEDELJEK
3.januar
Presveto 
Jezusovo ime

18h (CEROVEC) 

TOREK
4. januar
Elizabeta Seton

7h (STOPIČE) 

SREDA
5. januar
Janez Nepomuk

18h (DOLŽ) 

ČETRTEK
6. januar
Gospodovo 
razglašenje

7h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
7. januar
Rajmund 
Penjafortski

17h (DOLŽ) 
18h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
8. januar
Severin Noriški

18h (STOPIČE) 

NEDELJA 
JEZUSOVEGA 
KRSTA
9. januar

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

3. ADVENTNA 
NEDELJA
12. december

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

PONEDELJEK
13. december
Lucija

18h (STOPIČE) 

TOREK
14. december
Dušan

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
15. december
Antonija, Krizina idr. 
drinske mučenke

18h (CEROVEC) 

ČETRTEK
16. december
Adelajda

18h (STOPIČE) v zadoščenje za po 
                      krivici pobite in mučene

PETEK
17. december
Viviana

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
18. december
Vunibald

18h (STOPIČE) 

4. ADVENTNA 
NEDELJA
19. december

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

PONEDELJEK
20. december
Dominik

18h (STOPIČE) v zahvalo

TOREK
21. december
Peter Kanizij

18h (STOPIČE) 

SREDA
22. december
Frančiška K. Cabrini

18h (STOPIČE) v zahvalo

ČETRTEK
23. december
Janez Kancij

18h (STOPIČE) v zahvalo

PETEK
24. december
Adam in Eva

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
25. december

BOŽIČ

00h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                        župljane 
8h (DOLŽ) 
10h (STOPIČE) 

NEDELJA 
SVETE 
DRUŽINE
Štefan
26. december

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


