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POKLICANOST, 
POKLICANI
Jezus je govoril svojim učencem o izpolnjenosti 
življenja: »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in 
ga imeli v obilju.« (Jn10,10). Da ni to običajna 
formula, opozori nase in izreče: »Jaz sem pot, 
resnica in življenje.« (Jn14,6)
Ljudje smo lačni življenja, ob tej lakoti pa ne 
znamo živeti izpolnjeno, ne živimo, ampak živo-
tarimo. Kar naprej nekaj čakamo, nato se zgodi, 
preživimo, a ostanemo s smetmi v duši. Jezus 
je prišel, da bi nas naučil živeti. Vsak dan nas 
Sv. Duh kliče, da bi bili umetniki v dnevu; da 
je dan dober, če smo mi dobri - Bogu, ljudem, 
stvarstvu, sebi. Mati Tereza je nagovarjala svoje 
sestre: »Naredimo danes nekaj lepega za Boga.« 
Torej smo vsi poklicani, da delujemo in živimo 
po Duhu, se odzovemo po duhovnih darovih in 
krepostih: v svoji dobrohotnosti, strpnosti, op-
roščanju, z ljubeznijo. 
So pa med nami taki, ki klic slišijo dobesedno 
in se podajo na popolno hojo za Jezusom in  
delovanje z Njim v popolnosti. Kolikokrat se 
spomnimo na vse, ki živijo za zidovi, v stalnem  
delovanju za dobro? Kolikokrat pomislimo, da 
so to prvi učitelji za možnost življenja, preživetja, 
za različne dejavnosti, opravila, učitelji za glu-
honeme …? Ali se zavedamo, kakšen  doprinos 

so za posameznika, za družine, skupnosti, za šir-
še okolje? Ali pa je samo dovolj, da jih  vidimo 
vedno prijazne, z nasmehom na obrazu, z izra-
zom, ki izžareva mir? Kaj za človeštvo in  Cerkev 
predstavlja posvečena oseba z obljubo čistosti, 
uboštva in pokorščine? Kot sol so, ki daje okus 
hrani, in kot luč, ki vedno sveti in priča o svojem 
miru, ki je Jezus Kristus. 
Posvetiti se pomeni popolno darovanje neko-
mu za vse. Redovništvo ne ostane pri tem, da 
se nekaj poskuša, da traja določen čas, temveč 
pomeni popolno izročitev za vedno Kristusu. Z 
Njim se ne pogaja. Čudovit zgled popolne pre-
danosti in podaritve je Abraham. Na Božji klic je 
šel za Gospodom, ne vedoč, kam, kaj mu bo to 
prineslo. Pustil je za seboj vse in se ves izročil 
Božji previdnosti, dobil pa je dar močne, nepre-
magljive vere. 
Tudi v naši župniji imamo poklicane, ki so se po-
dali na pot za Jezusom.

(nadaljevanje na naslednji strani)



Letos tri redovnice – jubilantke prihajajo prav iz 
naše župnije. 
Notredamski karizmi, poslane za edinost in priza-
devanje zanjo, čutenje za uboštvo, odgovarjanje 
na nujne potrebe, vzgojo in še več, so sledile: 
- s. Jožefa (Marija) Turk, ki je služila v več sku-
pnostih, najdlje v Trnovem, praznuje 60 let redov-
nih zaobljub; 
- s. Savia (Ivanka) Jeriček, ki je ob raznolikem 
delu dokončala katehetsko šolo in poučevala ve-
rouk po različnih krajih in veliko vezla, za kar se je 
usposabljala tudi v Nemčiji, praznuje 60 let redov-
nih zaobljub in 
- s. Suzana Klobučar, ki je bila dolga leta zapo-
slena pri tedniku Družina, praznuje 50 let redovnih 
zaobljub. 

Zahvalimo se za njihova življenja, za njihov 
vsestranski doprinos, trud, za njihove odločitve in 
molitve. Naj jim Bog dodaja življenje v njihove dni, 
naj jih varuje in blagoslavlja. 
Vsem poklicanim pa zaželimo, da bi razsvetljevali 
temo današnjih dni, vztrajali in ostali stanovitni v 
svojem poklicu. 
Nam Gospod Jezus pa pomagaj, da svoje dni živi-
mo v polnosti, da zaživimo s Teboj. Ne dovoli, da 
izgubimo svoje življenje, čakajoč Nanj. 
Življenja, darovana Bogu, se naučimo ceniti in 
spoštovati.
D. R.

PRIDI, VABIM TE ...
v ponedeljek, 29. 8. 2022, da si 
vzameš eno uro za obisk Jezusa, ki 
te čaka pod podobo kruha v stopiški 
cerkvi. Ni ti treba moliti naglas, ni ti 
treba izgovarjati napisanih in naučenih obrazcev. 
Lahko si preprosto tiho in mu v tišini izpoveš svoje 
srce - »Jaz gledam njega, On gleda mene.« (sv. Ja-
nez Marija Vianney). A najprej te vabim, da prideš. 

Razpored čaščenja:
Ob 8h – Dolž in Vrhe
Ob 9h – Cerovec, Iglenik, Zajčji Vrh in Sela
Ob 11h – Črmošnjice
Od 12h do 13h KOSILO -- SPOVEDOVANJA in 
ČAŠČENJA V TEM ČASU NI, VENDAR BO CER-
KEV ODPRTA.
Ob 13h – Šentjošt in Verdun
Ob 14h – Stopiče in Plemberk
Ob 15h – Orehek, Brezovica in Hrib
Ob 16h – Gornja in Dolnja Težka Voda ter Hrušica 
in Pangrč Grm
Ob 17h - Sklepna slovesnost s petimi litanijami 
Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo, blagoslovom 
in sveto mašo.

MLADI, VABLJENI NA  
STIČNO MLADIH!

IZBERI vihar
Ne bojte se nevihte. Jaz sem.

Letošnja Stična mladih bo potekala 17. septembra 
pod geslom Izberi vihar (Mt 14,22-33). Z geslom 
želimo mlade spodbuditi, da stopijo iz cone udo-
bja in izberejo vihar, osebno rast in življenje! 
Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9.30. Pro-
gram se bo zaključil predvidoma ob 21.00. Vse ak-
tualne informacije v zvezi z izvedbo srečanja bodo 
objavljene na spletni strani Stične mladih ter 
njenih družbenih omrežjih.

SKLEP SLOVENSKE ŠKOFOVSKE 
KONFERENCE:
nov znesek daru za sveto mašo znaša 23 evrov,
dar za gregorijanske svete maše: 750 evrov.

VPIS K VEROUKU
Spoštovani starši, vpis k verouku bo potekal v če-
trtek, 1. septembra, od 7:30 do 17:00 v župnij-
ski učilnici v Stopičah. Vpis je obvezen za vse 
veroučence od 1. do 9. razreda. S seboj prinesite 
podpisana spričevala in denar za nakup knjig, 

(nadaljevanje s prejšnje strani)



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

NAPOVEDNIK

21. 8. 21. NEDELJA MED LETOM in 
ŽEGNANJE NA OREHKU
22. 8. Začetek oratorija v Stopičah
27. 8. Cerkev ob 8h čistita in 
krasita OREHEK in BREZOVICA.
28. 8. 22. NEDELJA MED LETOM
29. 8. Celodnevno čaščenje v 
Stopičah
1. 9. VPIS K VEROUKU
2. 9. Prvi petek in obisk z 
Najsvetejšim po domovih
3. 9. Prva sobota
3. 9. Cerkev ob 8h čistita in krasita 
STOPIČE in PLEMBERK.
4. 9. ANGELSKA NEDELJA 
in ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE V 
STOPIČAH
10. 9. Cerkev ob 8h čistita in 
krasita DOLŽ in VRHE.
11. 9. 24. NEDELJA MED LETOM in 
BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB, ob 10h
17. 9. Cerkev ob 8h čistijo in 
krasijo PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH 
in SELA.
18. 9. 25. NEDELJA MED LETOM – 
ŽEGNANJE NA CEROVCU ob 11h.

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

zvezkov in prispevek za ogrevanje -12 eur. Prispevek za dru-
gega otroka iz iste družine je 6 eur, za tretjega ali četrtega pa 
je zastonj. 
Starši, ki boste vpisali otroka v 1. razred, imejte s seboj otro-
kov krstni list, če otrok ni bil krščen v naši župniji. Zadošča 
tudi vaša družinska knjižica, ki ste jo dobili pri cerkveni poroki. 

Prosim vas, spremljajte otrokovo delo pri verouku kot 
tudi v šoli, njegove domače naloge in njega samega k ne-
deljskim mašam in z njim skupaj molite. 
Prosim, prosim in še enkrat vas lepo prosim, ne „porinite“ 
ga župniku niti šoli. Vzgajajte ga v spoštovanju in tudi sami 
spoštujte ljudi in ustanove, katerim zaupate svoje otroke. 

Hvala za zaupanje in naj bo Bog z vami.

URNIK VEROUKA JE OBJAVLJEN NA ŽUPNIJSKI SPLETNI 
STRANI. 

KNJIGE:
Od 1. do 4. razreda - BESEDE ŽIVLJENJA, ki jih je izdala Za-
ložba Brat Frančišek. 
5. do 7. razred – klasični učbeniki in delovni zvezki
8. razred – SVETO PISMO, ki ga po znižani ceni dobite ob vpisu. 
9. razred – Birmanski program „IZBRANI“ – knjigo že ima-
te. Potrebno je še resno delo birmancev. 

Cenik knjig: 
razred knjiga del. zvezek
1. 9 eur
2. 10 eur
3. 10 eur
4. 12 eur
5., 6., 7. 9,50 eur 7,50 eur
8 (Sveto pismo)  18 eur

Če kdo ne more plačati, naj mi prosim pove.

BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB  
IN POTREBŠČIN
Otroci, ste že pripravljeni na novo šol-
sko in veroučno leto? Da bo teklo tako, 
kot mora, vas vabimo na blagoslov šol-
skih torbic v nedeljo, 11.9., ob 10. uri. 
Zahvalili se bomo za lepe počitnice in se priporočili v 
varstvo blaženemu Antonu Martinu Slomšku za uspeš-
no novo šolsko in veroučno leto. 
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PONEDELJEK
5. september
Mati Terezija

19h (DOLŽ) 

TOREK
6. september
Zaharija

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
7. september
Marko Križevčan

19h (CEROVEC) 

ČETRTEK
8. september
MARIJINO 
ROJSTVO

7h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE) 

PETEK
9. september
Peter Klaver

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
10. september
Nikolaj Tolentinski

19h (CEROVEC) 

24. NEDELJA 
MED LETOM

11. september

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
10h (STOPIČE)  
                       v čast Bož. usm., 
                       za domovino in zdravje
                       V ZAHVALO ZA 50 LET

PONEDELJEK
12. september
Marijino ime

19h (HRUŠICA) 

TOREK
13. september
Janez Zlatousti

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
14. september
Povišanje sv. Križa

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
15. september
Žalostna Mati 
Božja

19h (HRUŠICA) 

PETEK
16. september
Kornelij in Ciprijan

19h (OREHEK) 

SOBOTA
17. september
Robert Bellarmino

19h (STOPIČE) 

25. NEDELJA 
MED LETOM
18. september

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
9h (STOPIČE) po namenu
11h (CEROVEC) 

21. NEDELJA 
MED LETOM
21. avgust

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

PONEDELJEK
22. avgust
Devica Marija 
Kraljica

19h (DOLŽ) 

TOREK
23. avgust
Roza iz Lime

19h (CEROVEC) 

SREDA
24. avgust
Natanael - Jernej

19h (DOLŽ) 

ČETRTEK
25. avgust
Mirijam križanega 
Jezusa

19h (DOLŽ) 

PETEK
26. avgust
Ivana Bichier

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
27. avgust
Monika

19h (STOPIČE) 

22. NEDELJA 
MED LETOM
28. avgust

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

PONEDELJEK
29. avgust
Mučeništvo 
Janeza Krstnika

8h (STOPIČE) po namenu
17h (STOPIČE) 

TOREK
30. avgust
Feliks

7h (STOPIČE) 

SREDA
31. avgust
Rajmund Nonat

8h (STOPIČE) 

ČETRTEK
1. september
Egidij - Tilen

19h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
2. september
Marjeta

19h (STOPIČE)  
                        

PRVA SOBOTA
3. september
Gregor Veliki

19h (STOPIČE) 

23. NEDELJA 
MED 
LETOM-
ANGELSKA
4. september

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


