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Že konec?

Da. Kmalu bo konec šolskega leta. Za nami 
je sveta birma, birmanski piknik, šmarnice, 
mesec maj, Gospodv vnebohod, prošnji 

dnevi, nekaj porok in žegnanj, celo prvo obhajilo 
je že za nami ... spomini pa ostajajo. Nekateri 
v nas, nekateri pa  zabeleženi 
na fotografijah in ostalih 
medijih. Zakaj pravzaprav 
človek shranjuje vse 
to? Ker smo se v teh 
trenutkih počutili 
prijetno. Bilo nam 
je dobro in lepo. 
To pa zato, ker 
smo bili skupaj 
drug z drugim 
in Bog z nami. 
Vendar se ne 
zadržujmo samo 
v spominih. Sicer 
so dobri, da nas 
spodbudijo, da se 
znova srečamo drug 

Srce moje  
naj bo tvoje,  

ti pa, Jezus, moj.

z drugim in z Bogom, 
nikakor pa ne živimo samo v 
njih, kajti to bi pomenilo, da 
smo obnemogli ... Duhovno ali 
telesno, morda oboje? 
Mladim in staršem ni treba, da 

je že zdaj tako. Ohranite to 
za konec. Vi pa ostanite 

mladi čim dlje, po srcu, 
duši in duhu, kakor tudi 

telesno. 
Poglejte, koliko priložnosti za 
ponovno srečanje pred nas na 
pot posipa Bog, naš Gospod. 
Pikniki, prazniki, nedelje. 
Vse to je lahko naše veselje. 
Ostanite mladi in srečni. Naj 
vas tudi počitka in dopustov 

čas pomlaja, spočije in naprej 
osrečuje. Naj ne bo še konec, saj 

je še prezgodaj za to. V resnici ni 
nikdar konec. Je le nov začetek. Naj 

bo z Bogom.
T.K.
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Oznanila
župnije Stopiče

250 LET ŽUPNIJE STOPIČE

Letos naša župnija praznuje 250 let od 
ustanovitve. Knjiga, ki je bila izdana ob 

300–letnici župnijske cerkve v Stopičah, opisuje 
nastanek takole: 
Leta 1767 se je stopiška župnija ločila od 
matere cerkve in župnije šmihelske in postala 
samostojna. Stopiška cerkev, ki je slovela 
kot priljubljena božja pot, je pritegnila večino 
šmihelskih faranov. Novomeški prošt in goriški 
nadškof grof Karel Mihael Attems je zato želel 
sedež šmihelske župnije prenesti v Stopiče. 
Vendar ukiniti tako staro župnijo, kot je bila 
šmihelska, nikakor ni bilo lahko. Nadškof Attems 
je zadevo rešil tako, da je sedež župnije prenesel v 
Stopiče, njeno ime pa ohranil. 
Župnija se je po novem imenovala Župnija sv. 
Mihaela in Device Marije v Stopičah. O tem je leta 
1770 izdal »listino združitve«, ki se je v prepisu 
ohranila v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani 
(NŠAUŠAUž, f. 226a, Novo mesto - Kapitelj, 1770). 
Novi župnik in hkrati kanonik je postal Marko 

Kranjc (Krainiz), stari šmihelski župnik Peter de 
Secoli pa je moral leto pred smrtjo dati odpoved 
župniji (NŠAUŠAUŽ, f. 329, Stopiče 1770). Kakor 
se je na prvi pogled zdela rešitev posrečena, se 
vendar ni obnesla. Vizitacijsko poročilo iz leta 
1771 že govori o nerazumevanju in nestrinjanju 
Šmihelčanov, da so samo vikariat, in izraža 
njihovo željo po samostojni župniji. Leta 1788 sta 
pod ljubljansko škofijo obe župniji spet nastopili 
samostojno. V 90. letih 18. stoletja je ljubljanski 
škof načrtoval na ozemlju župnije Stopiče dve 
novi župniji: Podgrad, ki se je takrat imenoval 
Grm (Germ), in Dolž. Do ustanovitve župnije Dolž 
ni prišlo, Podgrad pa je leta 1790 dobil svojega 
duhovnika. Leta 1893 se je od Stopič odcepilo 
Gabrje in bilo pridruženo župniji Brusnice. 
Ta opis nam da misliti, kako zelo versko močno je 
moralo biti stopiško področje v času ustanovitve 
župnije, da njena ukinitev in ponovna združitev 
s Šmihelom tudi kasneje ni prišla na misel. 
Vsekakor so dokaz za močno vero tega okolja tudi 
mnogi duhovniški in redovniški poklici. 
Za vse to bogastvo, ki smo ga skupaj prejeli od 
Boga, vidim ob 250–letnici izjemno priložnost, 

da se Bogu za vse, predvsem pa za našo župnijo 
in njene ustanovitelje ter za vse dušne pastirje, 
ki so tukaj delovali, tudi primerno zahvalimo. 
V ta namen bomo skupaj, od 21. avgusta do 
2. septembra, obhajali po vseh podružnicah 
zahvalno sveto mašo. Za farno žegnanje, ki bo 
letos 3. septembra, pa bo ob 10h sveto mašo v 
naši cerkvi daroval g. škof Andrej Glavan. 
Nekoliko kasneje pa bo izšla še knjižica o 
ustanovitvi in dogajanju v naši župniji. 

T.K.
Skupaj z vami se veselim tega lepega jubileja.

ZLATOMAŠNIK VIKTOR KASTELEC 
se je rodil v vihri druge svetovne vojne, 2. 7. 1942, 

na Velikem Orehku, v 
župniji Stopiče. Odraščal 
je v skromnosti in 
odrekanju v številni 
kmečki družini, ki je že 
kmalu izgubila očeta. 
Zaradi zažiga škofa 
Vovka  januarja 1952 je g. 
Viktor zakrament sv. 
birme prejel malce 
pozneje v Ljubljani. Že 
zgodaj se je odločil za 

duhovniški poklic, zato je vstopil v malo 
semenišče v Pazinu. Študij teologije je nadaljeval 
na Teološki fakulteti v Ljubljani. V mašnika ga je 
nadškof Jožef Pogačnik posvetil 29. 6. 1967, v 
ljubljanski stolnici. 
Prvo kaplansko mesto ga je čakalo v župniji 
Zagorje ob Savi, kjer je kaplanoval v letih od 1968 
do 1971. Najbolj ustvarjalna duhovniška leta je od 
1971 do 1981 preživel v župniji Mirna Peč, kjer je 
bil župnijski upravitelj. V liturgiji se je odlikoval 
kot dober pevec. Iz Mirne Peči so ga predstojniki 
napotili v župnijo Kresnice, kje je bil v letih 1981 
do 1984 župnijski upravitelj, od leta 1984 do 1995 
pa župnik. Med ljudmi in sobrati duhovniki je 
veljal za mirnega, tihega in skromnega duhovnika, 
ki v »shodnicah ni nikoli iskal ali se postavljal na 
prva mesta«. Zahtevno pastoralno delo mu je 
načelo zdravje in v trenutkih preizkušenj so ga 
bodrile besede, ki jih je Kristus namenil apostolu 
Pavlu: »Dovolj ti je moja milost, zakaj moč se v 
slabosti spopolnjuje.« 
Bolniški dopust, ki mu je bil dodeljen, je preživljal 
kot duhovni pomočnik v župniji Trboje (1999) ter 
v letih 2003-2004 v župniji Dole pri Litiji. Po letu 
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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.

Ker je nedelja Gospodov dan, je torek dan gospodov. 

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

NAPOVEdNIK
2.   6.  PRVI PETEK
3.   6.  PRVA SOBOTA
3.   6.  Cerkev in okolico čistijo in krasijo 
starši prvoobhajancev, ob 8h.
4.   6.  BINKOŠTI in SLOVESNOST PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA, ob 10h
9.   6.  Piknik zakonske skupine v Hrušici
11. 6.  Izlet šmarničarjev. Zbor pred gasilskim 
domom na Dolžu, ob 15h
15. 6.  Praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA 
in KRVI
18. 6.  Telovska procesija bo takoj ob 7h, saj 
bo kasneje zaradi dirke čez Gorjance promet 
NM – Metlika preusmerjen skozi Stopiče.
21. 6.  Skupna dekanijska priprava staršev 
na krst v Šmarjeti, ob 19h
23. 6.  Srce Jezusovo
24. 6.  Rojstvo Janeza Krstnika
25. 6.  Žegnanje v BREZOVICI, ob 10h
26. 6.  Začetek ORATORIJA v Šmihelu
2.   7.  ZLATA MAŠA g. Viktorja Kastelca, ob 10h

2004 pa se je upokojil in nastanil na domačem Velikem 
Orehku. Od tam po svojih močeh še vedno zelo rad 
pomaga v dušnem pastirstvu v stopiški fari, za kar smo 
mu tako farani kot g. župnik iskreno hvaležni. 

Ob novi maši si je za geslo vzel besede: »Zgodi se tvoja 
volja« (Mt 6,10)«. Božjo voljo zlatomašnik g. Viktor 
sprejema z veliko vdanostjo in s ponižnim srcem. Ves 
čas si je prizadeval ostati ponižen in skromen duhovnik, 
da bi Kristus v njem vedno bolj rasel, on pa se manjšal. 
Zato se ga tudi po vseh župnijah, kjer je deloval, ljudje s 
hvaležnostjo spominjajo. 

G. Viktor bo 2. julija  obhajal zlato mašo v Stopičah, ob 
10. uri. Že sedaj Bogu iskrena hvala za to možnost!

Igor Luzar

Šmarnični izlet
Vsi otroci in odrasli, ki ste 
v mesecu maju obiskovali 
šmarnice, ste vabljeni 
na šmarnični izlet. Ta bo 
v nedeljo, 11. 6. 2017, ob 
15h. Peš jo bomo mahnili 
v neznano, in sicer izpred 
gasilskega doma na Dolžu. Ko pridemo nazaj, nas bo 
čakalo okrepčilo, prijetno kramljanje, igre in ostalo ...
Če se še kdo ni prijavil na izlet, lahko to stori pri meni 
na 031 810 351 – župnik.

Oratorij v Šmihelu 2017   

dOTIK NEBES
Letos nas bo na oratoriju 
povezovala zgodba o Mariji Božji 
Materi. Resnična zgodba dekleta iz 
Nazareta, ki jo je Bog pripravil za posebno nalogo.
Zaradi lažje izvedbe oratorija vas prosim, da otroke 
prijavite najkasneje do 11. 6. 2017, drugače vam ne 
morem zagotoviti, da bo otrok sprejet na oratorij. 
Oratorij bo v prostorih Zavoda Friderika I. Baraga in 
okolici potekal od ponedeljka, 26. junija, do nedelje, 
2. julija. Prijavnico dobite v župnišču in jo izpolnjeno 
oddate v Stopičah vsaj do 11. 6. 2017, če ne prej. Dar na 
udeleženca je 20 eur. Oddate ga skupaj s prijavnico.

Dragi starši, ko boste imeli čas, nas lahko na 
oratoriju tudi obiščite. Zelo vas bomo veseli. 
Dobrodošla je tudi vsaka „sladka dobrota“.
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PONEDELJEK
19. junij
Nazarij

19h (HRUŠICA) + Ivan Kastrevc

TOREK
20. junij
Adalbert

8h (STOPIČE) France

SREDA
21. junij
Alojzij Gonzaga

18h (DOLŽ) ++ Marija Gazvoda, obl., 
                            in Janez
19h (GORNJA TEŽKA VODA) po 
                                                  namenu

ČETRTEK
22. junij
Janez Fisher in 
Tomaž More

18h (OREHEK) + Alojz Božič
                             + Judež Franc, obl.
19h (HRUŠICA) ++ Alojzija in Franc     
                    Jeralič, obl., in hči Slavka

PETEK
23. junij
SRCE 
JEZUSOVO

10h (DOLŽ) France

19h (OREHEK) ++ Ana in Marija 
                                  Bojanc, obl. 

SOBOTA
24. junij
Rojstvo Janeza 
Krstnika

18h (OREHEK) + Štefanija Mežnar, 
                                30. dan
19h (STOPIČE) ++ Justina, obl., in 
                                 Anton Bojanc

12. NEDELJA 
MED LETOM
25. junij

7h (STOPIČE) za župljane
10h (BREZOVICA) + Pavel Ovniček, 
                                       obl.

PONEDELJEK
26. junij
Janez in Pavel

19h (STOPIČE) ++ Jožef in Jožefa 
                          Štangelj (Črmošnjice)

TOREK
27. junij
Ema Krška

19h (HRUŠICA) + Marija Borjan, obl.

SREDA
28. junij
Irenej Lyonski

19h (DOLŽ) ++ Ana in Jožef Avsec, 
                            obl.

ČETRTEK
29. junij
Peter in Pavel

7h (STOPIČE) po namenu

19h (BREZOVICA) po namenu
PETEK
30. junij
Prvi mučenci 
rimske Cerkve

18h (OREHEK) + Jožefa Judež, 30. dan

19h (CEROVEC) + Slavko Ucman, 
                                  obl.

SOBOTA
1. junij
Aron, Estera

19h (CEROVEC) + Pavla Bloch-Robek

13. NEDELJA 
MED LETOM–
SLOVENCEV 
PO SVETU
4. junij

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) SLOVESNOST 
                             ZLATE MAŠE 
                             g. Viktorja Kastelca
                           + Miha Hudelja, obl.

BINKOŠTI

4. junij

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) SLOVESNOST 
PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

PONEDELJEK
5. junij

Marija Mati 
Cerkve

18h (OREHEK) + Andrej Ovniček, obl.
                       + Jožefa Judež, 7. dan
19h (STOPIČE) ++ Avguštin Alojzija 
                                 in starši Avguštin
                            ++ Pirc Jože in vsi 
                                 pokojni Pirc

TOREK
6. junij
Norbert

MAŠA DRUGJE

SREDA
7. junij
Robert 
Newminstrski

19h (HRUŠICA) + Marija Mervar, obl.

ČETRTEK
8. junij

Medard

19h (ŠENTJOŠT) ++ Modic Ana in 
                                    Mitrovič Marija, 
                                     v zahvalo
                       + Alojzija Gazvoda 

PETEK
9. junij
Primož in Felicijan

19h (CEROVEC) + Ivanka Erlah, obl. 
                                  za zdravje

SOBOTA
10. junij
Bogumil Poljski

19h (STOPIČE) ++ Mihael Može, obl., 
                                  in družina Može
                              + Mihael Turk, obl. 

SVETA 
TROJICA

11. junij

7h (STOPIČE) + g. Edi Eberl, obl. 
                              za župljane
10h (CEROVEC) ++ Uršula in Jože 
                              Umek ter teta Mica

PONEDELJEK
12. junij
Eskil

19h (OREHEK) ++ Hočevarjevi 
                                 (Brezovica 5)
                              + Jože Miklič

TOREK
13. junij
Anton Padovanski

8h (STOPIČE) France

SREDA
14. junij
Valerij in Rufin

19h (PANGRČ GRM) gorsko-
                                       poljska maša

ČETRTEK
15. junij
SVETO REŠNJE 
TELO in KRI

7h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ) France
19h (STOPIČE) + Bernarda Novak, 
                                10. obl.

PETEK
16. junij
Beno iz Meissna

19h (CEROVEC) + Janez Mavsar, obl.

SOBOTA
17. junij
Rajner

MAŠA DRUGJE

11. NEDELJA 
MED LETOM
18. junij

7h (STOPIČE) TELOVSKA 
PROCESIJA in MAŠA za župljane
10h (STOPIČE) ++ Terezija, obl., in 
                             Jože Judež


