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Blagor ti, če si:
živel razdedinjen z zemljo, 
pobegnil z galeje sužnjev mode in standarda,
prepoznal hrib in dolino in pazil na korak,
s čisto mislijo živel za ideal,
vztrajal brez dobička in odlikovanj,
odpuščal žalitve in pomnil dobrote,
znal potrpeti s seboj, z bližnjim in Bogom, 

dobro končal, česar si se lotil,
prinašal mir človeškemu srcu,
bil zaradi ljubezni zaznamovan,
slišal glas bližnjega in videl Gospoda v njem,
živel preprosto, delavno in čisto življenje.
Zaradi tega ne boš ne papež, ne predsednik,
imel pa boš v srcu veselje in mir.
(pater Pavle Jakop: KAMNI BIVANJA)

9. januar 2022 + številka 115

BLAGRI NAŠEGA ČASA

Statistika za 2021
KRSTI:
V naši župniji je bilo lani krščenih 27 otrok – 15 
fantov in 12 deklic. Od tega so bili 4 iz drugih 
župnij. 6 novokrščencev je bilo iz cerkvenega 
zakona, 2 iz civilnega zakona in 19  novokrščen-
cev iz izvenzakonskih skupnosti. 
Želim si, da bi starši otroke prinesli h krstu iz 
resnične vere in ljubezni do Kristusa in Cerkve,  
nikakor pa le iz tradicije ali v smislu: »saj ne 
more škoditi«. 
PRVOOBHAJANCEV je bilo 20. Iskreno jim že-
lim, da bi vsi od njih imeli možnost vsako nede-
ljo prejeti sveto obhajilo. 
RAZDELJENIH OBHAJIL je bilo v lanskem letu 
okrog 9.500.
ZA SVETO SPOVED sem na voljo skoraj vsako 
nedeljo v Lurški kapeli, od 6:30 do 6:45 in od 
9:30 do 9:45, lahko pa se za spoved dogovori-
mo tudi med tednom. 

ZAKRAMENT SVETE BIRME je prejelo 36 
birmancev in birmank.
OSNOVNOŠOLSKI VEROUK v naši župniji obi-
skuje: V prvem razredu -  29 veroučencev, v 
drugem razredu - 21, v tretjem -  24, v četrtem - 
22, v petem - 20, v šestem - 29, v sedmem - 17, 
v osmem – 11 in v devetem – 8 veroučencev. 
Skupaj torej 181 veroučencev.  
Osnovnošolski verouk ima običajno pravi učinek 
ob lepem zgledu življenja iz vere. Kljub temu pa  
100% uspeh ni zagotovljen. Zavedati se je treba 
še dveh bolj ključnih dejstev, ki ju bo treba nuj-
no spremeniti. Verouk poučujemo otroke. Jezus 
pa je otroke samo sprejemal in jih blagoslavljal 

(nadaljevanje na nasledni strani)



(prim. Mr10,13-16), njegov pouk in prilike pa so 
bili namenjene odraslim. Drugo dejstvo pa je, da 
smo način poučevanja verouka prevzeli od sveta. 
Poučujemo ga po principu šole, kar ni najbolje. Kaj 
to pomeni? Da verouk poučujemo v razredu. No-
ben otrok pa se po zaključeni srednji ali osnovni 
šoli ne vrača v učilnico, ampak napreduje. Zato je 
posledica takega načina poučevanja verouka, da 
skoraj nihče ne ostane v cerkvi. Vsi »opravijo« ali 
»naredijo« birmo, nihče pa je ne prejme, ker se 
zakramentov iz tega razloga ne razume več kot 
DAR, ampak kot nekaj, kar sem si (moral) ZASLU-
ŽIL (zaslužiti) z opravljanjem nekih preizkusov in z 
obiskovanjem nekakšnih predavanj. Vera pa se po-
javi in se krepi ali pade prav v življenju, ki se ne do-
gaja v »sterilnem laboratoriju«, ampak v življenju. 
Prav zato bi zdaj župnije potrebovale kopico iskre-
no ljubeznivih in globoko vernih župnijskih sode-
lavcev, ki so pripravljeni te otroke voditi k ljudem 
s konkretnimi deli ljubezni, se z njimi povezovati 
v tistem pravem prijateljstvu, z njimi moliti v raz-
ličnih situacijah (stiska, veselje, začetek dela) in jih 
tako voditi k tistemu Bogu, ki je naš oči/ati, pri ka-
terem se ti sodelavci napajajo,  se počutijo spre-
jete in ljubljene. Resnična prijateljstva se gradijo v 
življenju, kjer se delijo preizkušnje, delo, veselje, 
žalost, sočutje, molitev, blagoslovi …prijateljstvo z 
Bogom, ki je postal človek in se razodeva s »ko-
molcem ob komolcu«. 
Bi si želeli te spremembe v naši župniji in so-
delovati?

POROKE
V letu 2021 so se v naši župniji poročili 3 pari. Od 
teh parov je eden ostal v domači župniji. Zaročen-
ce ob tej priliki prosim, da: 
Se najprej dobro spoznata, ali sta za skupaj ali ne. 
Svetujem, da se iskreno pogovarjata  in si izme-
njata svoje poglede na različne stvari, kot so na 
primer:ljubezen, zvestoba, otroci, denar in ostalo. 
Priporočam vama celoletno pripravo na zakon 
(lahko preko spleta), morda knjigo založbe Ema-
nuel z naslovom: »Poročila se bova! Kaj potre-
bujeva za dober zakon?«…Pobrskata lahko tudi 
po zanimivi spletni strani DRUŽINA in ŽIVLJENJE. 
Se najprej oglasite za datum poroke pri duhov-
niku, ki vaju bo poročil in ne v gostilni, kjer bosta 
imela lepo večerjo, ki je sicer tudi pomembna.
Skleneta zakonsko zvezo v eni od župnij, iz katerih 
izhajata in se aktivno povežeta z župnijo, v kateri 
bosta kasneje živela. Priporočam, da ohranita mo-
čen stik z Bogom, ki je tista ljubezen, ki vaju bo drža-
la skupaj kot odrešena človeka. Pri poroki si namreč 
obljubljata Boga, ki je ljubezen. (prim. 1Jn 4,7-21)

POGREBI:
V lanskem letu je umrlo 29 ljudi. Od tega 19 moš-
kih in 14 žensk. 
Najstarejši pokojni je bil star 85 let, najmlajši pa 
49 let. 
Najstarejša pokojna je bila stara 91 leti, najmlajša 
pa 77 let. 
Najpogostejši vzrok smrti je bilo PEŠANJE in OD-
POVED SRCA, na drugem mestu RAK, na tretjem 
mestu pa je bila SEPSA, STAROSTNA OSLABES-
LOST, PLJUČNICA, MOŽGANSKA KAP  in v dveh 
primerih COVID19. 

PREBERITE SI VEČ O SINODI NA: SVETOPISEMSKI MARATON
Svetopisemski mini maraton bo letos zaradi ukrepov 
proti COVID19 potekal preko aplikacije ZOOM, in si-
cer v soboto, 29. januarja, od 18:40 do približno 19:40. 
Prebirali bomo Markov evangelij. 
Lepo vabljeni, da se nam pridružite na naslednji povezavi: 
https://us02web.zoom.us/j/82582938264?pwd=aDli-
UDI2MVU5MDd6M0ROMU5jYU5RQT09

https://katoliska-cer-
kev.si/kaj-sinoda-je-
-in-kaj-sinoda-ni

https://katoliska-cer-
kev.si/razlocevanje-v-
-sinodi



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

NAPOVEDNIK8 jih je prejelo poslednje zakramente, 8 pa jih je redno preje-
malo zakramente. 
Spodbujam vas, da me pokličete, če domači želijo še vedno 
prejemati zakramente, vendar ne morejo več k maši. 
Če so vaši domači v bolnici, prosim, pokličite po dogovoru z 
bolnikom patra Marka Novaka v klošter: 041 742 721, tudi če 
se ne zdi niti malo potrebno. 
Iskreno mislim, da se lahko še pri tako nedolžnem zdravljenju 
vedno lahko kaj zaplete. (Lk 12,40) 
Spodbujam vas, da ob zvonjenju za pokojne in ob pogrebu 
molite in da pri pogrebni sveti maši prejmete obhajilo, če le 
nimate smrtnega greha. Sicer me pa »pocukajte« za spoved. 
Nikdar nisem niti malo hud na vas zaradi vaših grehov, kadar 
se jih spovedujete. 

FINANCE:
Letošnje leto je bilo v finančnem smislu podobno lanskemu, 
bolj skromno, vendar se vam iskreno zahvaljujem za vsak vaš 
dar za župnijo in zame. Iskrena hvala. 

OBNOVE IN OSTALO:
V lanskem letu smo se lotili priprav na letošnjo obnovo strehe 
šentjoške cerkve in ostalih delov. Zaključena je legalizacija žu-
pnijskega gospodarskega objekta – bivših svinjakov. 
Z gospo Ireno Bele in gospo Ano Krevelj smo okvirno pregle-
dali in vsaj nekoliko zastavili etape obnove župnijske cerkve. 
V cerkvi smo zagnali novo ozvočenje, ki pa nam še vedno kdaj 
ponagaja zaradi malenkosti, ki jih še moramo urediti. 

DOGODKI, ki so zaznamovali leto 2021: 
Oratorij (hvala animatorkam in animatorjem in vsem ostalim 
sodelujočim ter donatorjem), srečanje družin, srečevanje za-
konskih skupin, novi člani ŽPS, nova ključarja v Šentjoš-
tu, blagoslov traktorjev v Pangrč Grmu, žegnanja ...
Več si lahko preberete v glasilu Stopiški biser, kjer je g. 
Tone Goršin podrobneje predstavil utrip župnije, za kar 

sem mu iskreno hvaležen. 

Ob koncu statistike za leto 2021 se zah-
valjujem vsem župnijskim sodelavcem in 
sodelavkam, vsem ostalim, ki kakor koli 
pomagate in pripomorete k prenavljanju 
in vzdrževanju naše župnije. Zahvaljujem 
se vam za vsa vaša lepa praznična voščila, 
vsem pa želim Božjega blagoslova in vse 
najboljše v novem letu 2022. 

9.  1. NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
10. 1. Srečanje zakonske skupine  
ob 19h
12. 1. Srečanje za Karitas Stopiče  
ob 19h
15. 1. Čiščenje cerkve ob 8h imata 
CEROVEC in ČRMOŠNJICE.
16. 1. 2. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA VERSKEGA TISKA
22. 1. Čiščenje cerkve ob 8h imata 
GORNJA in DOLNJA TEŽKA VODA.
22. 1. Obhajanje godu sv. Antona 
Puščavnika z licitacijo v Šentjoštu
23. 1. 3. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA BOŽJE BESEDE
29. 1. Čiščenje cerkve ob 8h imata 
STOPIČE in PLEMBERK.
29. 1. SVETOPISEMSKI MINI MARATON 
preko ZOOM-a, od 18:40 do 19:40
30. 1. 4. NEDELJA MED LETOM
2. 2. JEZUSOVO DAROVANJE – 
SVEČNICA
4. 2. PRVI PETEK ter obisk bolnih in 
ostarelih po domovih. 
4. 2. SEJA ŽPS ob 18:45
5. 2. PRVA SOBOTA
6. 2. 5. NEDELJA MED LETOM



+ MAŠNI NAMENI +
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PONEDELJEK
24. januar
Frančišek Saleški

MAŠA DRUGJE

TOREK
25. januar
Spreobrnitev 
ap. Pavla

MAŠA DRUGJE

SREDA
26. januar
Timotej in Tit

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
27. januar
Angela Merici

18h (ŠENTJOŠT) 

PETEK
28. januar
Tomaž Akvinski

18h (CEROVEC) 

SOBOTA
29. januar
Konstancij

17h (DOLŽ) 
18h (STOPIČE) PO NAMENU

4. NEDELJA 
MED LETOM

30. januar

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

PONEDELJEK
31.januar
Janez Bosko

18h (OREHEK) 

TOREK
1. februar
Brigita Irska

7h (STOPIČE) 

SREDA
2. februar
Jezusovo 
darovanje -
svečnica

7h (STOPIČE) 
10h (DOLŽ) po namenu
18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
3. februar
Blaž

7h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
4. februar
Oskar

17h (DOLŽ) po namenu
18h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
5. februar
Agata

18h (STOPIČE) 

5. NEDELJA 
MED LETOM

6. februar

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

NEDELJA 
JEZUSOVEGA 
KRSTA
9. januar

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

PONEDELJEK
10. januar
Gregor Niški

18h (CEROVEC) 

TOREK
11. januar
Pavlin Oglejski II.

18h (STOPIČE) 

SREDA
12. januar
Tatjana (Tanja)

18h (HRUŠICA) 

ČETRTEK
13. januar
Hilarij (Radovan)

18h (ŠENTJOŠT) 

PETEK
14. januar
Oton

18h (STOPIČE) 
              na čast svetemu Duhu, za 
              zdravje in spreobrnjenje

SOBOTA
15. januar
Mihej in Habakuk

18h (OREHEK) 

2. NEDELJA 
MED LETOM-
VERSKEGA 
TISKA
16. januar

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

PONEDELJEK
17. januar
Anton (Zvonko)

18h (ŠENTJOŠT) 

TOREK
18. januar
Marjeta Ogrska

7h (STOPIČE) 

SREDA
19. januar
Friderik Irenej Baraga

18h (OREHEK) 

ČETRTEK
20. januar
Fabijan

18h (DOLŽ) 

PETEK
21. januar
Neža

18h (DOLŽ) 

SOBOTA
22. januar
Vincencij

9h (ŠENTJOŠT) 
PO MAŠI BO LICITACIJA MESNIN.

3. NEDELJA 
MED LETOM 
– NEDELJA 
BOŽJE BESEDE
23. januar

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


