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ADVENT
»Neopazno si prišel
in neslišno potrkal:
»Ste doma, ste pri sebi?
Je še kaj dobre volje v vas,
ste pripravljeni za povabilo?
Je življenje v vas še ljubljeno?
Takole prijateljsko sem prišel –
advent, saj me  poznate!

Prišel, da vas popeljem tja,
kjer bi bili radi že od začetka
in si želite biti tudi na koncu,
s smehom in varnostjo,
kakor doma;
da bi verjeli v dobro v ljudeh,
da bi verovali v dobro v Bogu.
Pridite, gremo skupaj  na pot,
prijateljev se ni modro braniti.«

p. Pavle Jakop



Adventna delavnica

vabi v župnišče odrasle, mlade in otrokev soboto, 
26. novembra, ob 10h k izdelovanju adventnih  venčk-
ov, ki jih boste lahko po delavnici odnesli domov ali pa 
jih položili na oltar v cerkvi, da jih bom naslednji dan, na 
1. adventno nedeljo, tudi blagoslovil. Po blagoslovu jih 
boste odnesli domov. Na delavnico prinesite navadne 
ali trtne škarje, okraske, trakove, svečke ... Za zelenje 
bo poskrbljeno, lahko pa tudi slednje prinesete s seboj. 
Ob prižganih svečkah adventnega venčka boste lahko 
v adventnih večernih urah zmolili kratko  molitev in 
zraven prebrali zgodbo iz adventnega koledarja. 

Po darilo k Svetemu Miklavžu

Po dolgem času bo našo župnijo 
spet obiskal sveti Miklavž. S svojimi 
spremljevalci bo prišel  v našo župnij-
sko cerkev v Stopičah v ponedeljek, 
5. decembra, ob 18h. S seboj bo pri-
nesel darila za otroke do vključno 3. 
razreda. Vstopnico po 5 EUR boste 
lahko prejeli že v nedeljo, 13. novem-
bra, po vseh treh mašah: ob 7h in ob 9h v Stopičah ter 
ob 10:30 na Dolžu. Med tednom pa boste lahko dobili 
vstopnice v župnišču od PONEDELJKA, 14. 11., do SRE-
DE, 16. 11., med 14. in 16. uro.

NEDEL JA KARITAS

Skupaj delajmo za dobro
V letošnjem tednu Karitas 2022 nas bo nago-
varjalo geslo: »SKUPAJ DELAJMO ZA DOB-
RO«, ki je še posebej primerno za današnji 
čas. Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem po-
vedal: »Nihče ni tako reven, da ne bi mogel 
tudi sam prispevati svoj delež za skupno dob-
ro. Naj letošnji teden Karitas in Klic dobrote 
tako odmevata v srcih nas vseh, da bomo na 
vsakem koraku sposobni stopiti skupaj in da 
bo v nas delovala nova moč in volja delati res-
nično dobro. Poklicani smo, da bi bolj in bolj 
postajali znamenje Božje ljubezni v svetu.«
Na nedeljo Karitas, 27. 11. 2022, vas Karitas 
župnije Stopiče lepo vabi, da po obeh sve-
tih mašah vzamete blagoslovljene adventne 
venčke in voščilnice ter prispevate v dober 
namen. Hvala za vsak vaš dar, ki ga bomo na-
menili za pomoč ljudem v stiski.
Prisrčno vabljeni, da si po obeh svetih mašah 
vzamete čas za druženje ob dobrotah, ki jih 
bodo pripravile sodelavke Karitas. S prijazno 
besedo in odprtim srcem lahko poskrbimo, 
da bo svet lepši, naša župnija pa prijetna za 
sobivanje vseh ljudi.

Anketa o življenju v naši župniji

Vsak župnija je skupnost vernikov, ki se zbira ob Kristusovem 
oltarju in pri evharistiji. Tako je tudi pri nas. Da bi naša župnij-
ska skupnost čedalje bolj postajala kraj, kjer se radi zbiramo, 
se spoštujemo in sodelujemo pri graditvi skupnosti, vas pro-
simo za sodelovanje v anketi.

Anketa je anonimna in je namenjena boljšemu razumevanju 
življenja ljudi v župniji Stopiče ter njihovih potreb z namenom 
izvedbe različnih dejavnosti, druženja, spoznavanja, izobraže-
vanja, ... Že vnaprej hvala za vaše sodelovanje. 

Povezava do ankete na spletu:

Natisnjene ankete pa so na vo-
ljo tudi poleg oznanil. Izpolnjene 
jih, prosimo, vrnite v škatlo na 
stranskih oltarjih.

https://www.1ka.si/a/351aea45



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

13. 11. 33. NEDELJA MED LETOM – 
ŽEGNANJE NA DOLŽU, ob 10:30 
16. 11. Skupna dekanijska priprava na krst v 
ŠMIHELU, ob 17h
18. 11. HIŠA NA SKALI organizira večer z 
Janezom Jeromnom na temo „HUMOR V 
SVETEM PISMU“. Srečanje bo potekalo v 
Družbenem domu Stopiče, ob 18h.
19. 11. Cerkev čistita in krasita DOLŽ in VRHE. 
20. 11. NEDELJA KRISTUSA KRALJA 
VESOLJSTVA
26. 11. Cerkev čistijo in krasijo PANGRČ GRM, 
ZAJČJI VRH in SELA.
26. 11. ADVENTNA DELAVNICA, ob 10h
27. 11. 1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA 
KARITAS – BLAGOSLOV ADVENTNIH 
VENČKOV PRI OBEH MAŠAH
28. 11. Srečanje zakonske skupine 1 po maši 
na Orehku
2. 12. PRVI PETEK – obisk z Najsvetejšim po 
domovih
3. 12. PRVA SOBOTA
3. 12. Cerkev čistijo in krasijo CEROVEC, 
IGLENIK in ČRMOŠNJICE.  
4. 12. 2. ADVENTNA NEDELJA
5. 12. MIKLAVŽEVANJE v stopiški cerkvi, 
ob 18h
8. 12. Praznik Brezmadežnega spočetja 
Device Marije
10. 12. Cerkev čistita in krasita GORNJA in 
DOLNJA TEŽKA VODA.
11. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA

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

Povabilo k sodelovanju  
v »HIŠI NA SKALI«  
Spoštovani farani!
Nekateri ste letos spomladi mor-
da prišli na katerega od dogod-
kov, ki so bili pripravljeni v okviru 
HIŠE NA SKALI – na moški ali ženski večer z Danijem in 
Vilmo Siter iz društva Družina in Življenje. Tudi v prihod-
nje bi si želeli takšnega obiska. Da pa bo bolj jasno, kaj 
ali kdo torej je HIŠA NA SKALI, sledi kratka predstavitev.
HIŠA NA SKALI je … hiša, ki je prostor veselja do življe-
nja in povezanosti. Temelji na vrednotah, kot so ljube-
zen, vera, spoštovanje, pogum in zaupanje. Za HIŠO 
NA SKALI stojimo nekateri od župljanov naše župnije. 
HIŠA NA SKALI služi in bo služila kot orodje in mesto 
za pripravo različnih dogodkov oz. pogovornih veče-
rov, ki našo vero in vrednote osvetljujejo z različnih 
zornih kotov in na način, ki je primeren današnjemu 
času, v jeziku, ki je razumljiv današnjemu človeku.
Iskreno vabimo medse vse, ki želite prispevati in po-
magati, da se bo vesela novica, ki nam jo prinaša Je-
zus, čim bolj razširila med ljudi. Kakršna koli pomoč, 
predlogi, nasveti so pri tem dobrodošli.
Veseli bomo, če se nam boste pridružili - pišite na:  
hisa.na.skali@gmail.com. 

V župnišču so že na voljo Marijanski koledar, 
koledar založbe Družina (enojni list) in pratika. 



+ MAŠNI NAMENI +
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PONEDELJEK
28. november
Katarina Laboure

18h (OREHEK) 

TOREK
29. november
Filomen

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
30. november
Andrej

18h (STOPIČE)   

ČETRTEK
1. december
Marija Klementina

18h (ŠENTJOŠT) 

PRVI PETEK
2. december
Kromacij

18h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
3. december
Frančišek Ksaver

18h (STOPIČE) 

2. 
ADVENTNA 
NEDELJA 
4. december

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

PONEDELJEK
5.december
Sava

7h (STOPIČE) po namenu

TOREK
6.december
Nikolaj / Miklavž

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
7.december
Ambrož

18h (OREHEK) 

ČETRTEK
8.december
Brezmadežno 
spočetje 
Device Marije

8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)  za zdravje in blagoslov 
                         v družini
                        

PETEK
9. december
Valerija

18h (CEROVEC) 

SOBOTA
10. december
Loretska Mati Božja

18h (CEROVEC) 

3. 
ADVENTNA 
NEDELJA 
11. december

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

33. NEDELJA 
MED LETOM
13. november

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
9h (STOPIČE) 
                       
10:30 (DOLŽ) 

PONEDELJEK
14. november
Nikolaj Tavelić

18h (DOLŽ) + sorodniki, znanci in 
                       prijatelji
                   

TOREK
15. november
Albert Veliki

18h (STOPIČE) v zahvalo
                       

SREDA
16. november
Marjeta Škotska

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
17. november
Elizabeta Ogrska

18h (HRUŠICA) 

PETEK
18. november
Roman Cezarejski

16h (DOLŽ) v zahvalo

SOBOTA
19. november
Matilda

18h (STOPIČE) 

34. KRISTUS 
KRALJ 
VESOLJSTVA
20. november

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

PONEDELJEK
21. november
Darovanje Device 
Marije

18h (STOPIČE) 

TOREK
22. november
Cecilija

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
23. november
Klemen I.

18h (HRUŠICA) 

ČETRTEK
24. november
Andrej in drugi 
vietnamski mučenci

18h (STOPIČE) 

PETEK
25. november
Katarina 
Aleksandrijska

18h (DOLŽ) 

SOBOTA
26. november
Valerijan Oglejski

18h (STOPIČE) 

1. 
ADVENTNA 
NEDELJA -
KARITAS
27. november

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


