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ROJSTVO DEVICE MARIJE – 
MALI ŠMAREN

Vsebino praznika povzema odpev v  
Zaharijevemu hvalospevu v bogoslužni 
molitvi hvalnic: «Tvoje rojstvo, Božja mati in 

Devica, je razveselilo vesoljni svet; kajti iz tebe je 
izšlo sonce pravice, Kristus naš Bog, ki je odpravil 
prekletstvo in dal blagoslov, uničil smrt in nam 
podaril večno življenje.«
Praznik zemeljskega rojstva Device Marije 
praznujemo 8. septembra. To je praznik veselja; 
na svet prihaja Odrešenikova in naša Mati. Marija 
se je rodila samo zato, da je lahko ob najbolj 
odločilnem trenutku človeške zgodovine izrazila 
tiste odločilne besede in svobodno pristala na 
vlogo matere učlovečenega Božjega sina in našega 
Odrešenika. Našla je milost pred Bogom in sprejela 
poslanstvo Božje Matere. Brez sence sebičnosti 
in zato popolnoma na razpolago Bogu nam daje 
zgled, kako naj mi podarjamo svoje življenje. Na 
njen rojstni dan se tako kakor na naš rojstni dan 
spomnimo na velik dar – dar življenja. Vsak rojstni 
dan bi moral biti dan zahvale, da nam je življenje 
podarjeno.  
Tone Pavček, pesnik, v svojih pesmih blagruje žene, 
matere, ki svetu podarjajo nova življenja. »Bog 
daj sreče!« pozdravlja rojstvo otroka. »Naj pride 
zmagovat in ljubit na ta svet, naj ga pošljejo med 
nas, da bo spet eno sonce na zemlji več. Da bo ne 

»Tvoje rojstvo, o, 
Božja Mati,  

je prineslo radost 
celemu svetu, 

zakaj iz tebe je 
izšlo sonce pravice, 

Kristus, naš Bog.« le eden 
svetlejši od 
te svetlobe, 
da bodo ne le 
eni srečni od te 
prihajajoče sreče! Tedaj, 
v takih trenutkih, sem od 
prihodnje sreče srečen še sam. 
In ko blagrujem življenje, ta 
največji dar, ki nam je bil dan 
in ki se nenehno deli iz nekih 
neskončno bogatih rok med 
nas, reveže in romarje, radosti ter 
resnice potrebne, takrat ne vem za 
seme sence, a za sama sonca.«
Marija, naša Mati, bodi naša srednica, naša 
priprošnjica pri Njem, ki je bil rojen iz tebe, da 
sliši vse prošnje za vsako tako željeno  novo 
življenje. Bdi s svojo materinsko roko in ogrni 
s svojim plaščem ljubezni vse, ki želijo dajati 
materinsko in očetovsko ljubezen.

D. R.
Gospod, ljubezen Marije,
Tvoje in naše matere, naj nas
spremlja, da bomo prinašali
pomoč in tolažbo na poteh 
bolečine.(sv. mati Terezija)
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CELODNEVNO ČAŠČENJE
Na praznik mučeništva Janeza Krstnika (29. 8.) 
bomo imeli celodnevno čaščenje. Prva sv. maša bo 
ob 8h, druga ob 10h in tretja ob 17h. Možnost za 
spoved bo od 8h naprej.
Razpored molitvenih ur:
Ob 9h – Dolž in Vrhe
Ob 11h – Cerovec, Iglenik, Zajčji Vrh in Sela
Ob 12h – Črmošnjice
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 tej uri ste k čaščenju lepo vabljeni 
tudi starši s predšolskimi otroki in mladina.
Ob 17h bo sklepna slovesnost s petimi litanijami 
Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo, blagoslovom 
in sveto mašo.

STIČNA MLADIH
Srečanje Stična mladih je celodnevni dogodek, 
spremljan z glasno :) živo glasbo (igra Stična 
band), ki ga mladi pripravljajo za mlade in vsako 
leto poteka tretjo soboto v septembru – letos 
16. Septembra, od 9h do 18h. Odvija se pri 
cistercijanskem samostanu Stična na Dolenjskem 
in je po kraju dobil tudi ime. Je prav posebno 
doživetje, saj se vsako leto zbere med 5000 in 8000 
mladih. Srečanje ponuja pester program za mlade, 
tako za dijake kot tudi za vse 19+. Program popestri 
nogometni turnir, likovni atelje, različne delavnice. 
Ves čas potekata tudi adoracija in spoved, na tržnici 
pa različne organizacije ponujajo dodaten pester 
program. Ob 14.15 je sveta maša, po maši sledi 
praznovanje in zaključni koncert s Stična bendom. 
Vsebina Stične mladih vsako leto temelji na 
papeževi poslanici mladim. 
Organizacija srečanja Stična mladih je s strani 
Medškofijskega odbora za mladino zaupana 
Skupnosti katoliške mladine (Društvo SKAM). 
Pri organizaciji vsako leto sodeluje več kot 
200 prostovoljcev, ki v izvedbo vložijo veliko 
prostovoljnih ur, ker se pripravljajo skozi celo leto. 
Prostovoljci so mladi iz vseh koncev Slovenije, 
različnih starosti in delujejo v različnih ekipah 
(ekipa animatorjev, ulična ekipa, ekipa za tehniko, 

ekipa projektne pisarne, Stična band …). Tudi letos 
bo dekanija Novo mesto organizirala avtobusni 
prevoz. Prijave bom pobiral 8. 9. 2017, ob 20h, 
ko bomo imeli prvo uro mladinskega verouka v 
letošnjem šolskem letu. Prijavnina je 5 eur.

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
Kaj pa povišanje križa samega? Vsak nosi svoj 
križ, pravimo včasih. Vsak nosi svoje težave, vsak 
ima svoje trpljenje. Bolj ali manj izrazito. Običajno 
lažje križe in težave še nekako delimo skupaj s 
tistimi, katerim lahko zaupamo in vemo, da nam 
tega ne privoščijo. Veliko težje pa delimo križ, ki je 
zelo težak. Odvisno tudi od njegove narave. Težje 
se tudi približamo ljudem, ki nosijo izrazito težak 
križ. Nismo čisto prepričani, ali bo naša prisotnost 
ob teh ljudeh kaj pomagala ali ne. Ali bom sploh 
našel primerno tolažbo za takega človeka ali ne. 
Je sploh smiselno tolažiti? Ali ni bolje ob tej osebi 
samo poslušati? Morda ravno zato osebe s težkimi 
križi ostajajo največkrat same, ker je težko biti ob 
človeku, ki ne zmore izraziti svoje bolečine niti ga 
mi ne zmoremo tolažiti. Zato nastane molk, sledi 
občutek tesnobe in nemoči. Kako naprej? 
Mislim, da sta nam Marija, Jezusova mati, in 
apostol Janez nekako najboljši zgled. Stala sta 
tiho pod pokončno postavljenim ali povzdignjenim 
križem. Marija ni bila sama niti Janez ne. Bila sta 
dva ob tretjem, ki je s svojim trpljenjem reševal 
naše križe že pred 2000 leti. In tako bi bilo najbolj 
prav, da sta vedno dva zaupna tudi danes ob osebi z 
največjim trpljenjem in skušata moliti...vsaj tiho. 
Jezus je sramotno trpljenje na križu sprejel nase. 
Nase je sprejel „sramotnost“ vseh naših križev, ki 
jih nosimo, in jih spremenil v odrešenje in svetlobo. 
Zato lahko vsak križ, ki ga zvesto prenašaš skupaj s 
Kristusom, poviša tudi tebe.
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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
27. 8. 21. nedelja med letom
29. 8. DAN CELODNEVNEGA ČAŠČENJA Jezusa v sveti 
hostiji  
1.   9. PRVI ŠOLSKI DAN in DAN VPISA K VEROUKU. Vpis 
bo potekal od 8h do 18h v veroučni učilnici.
Zaradi vpisa k verouku bom bolne in ostarele obiskoval z 
Najsvetejšim en teden kasneje - 8. 9. 2017 .
1.   9. Namesto na prvo soboto ste k molitvi 45 minut 
pred mašo pred izpostavljenim Najsvetejšim vabljeni 
že v petek. Tako bo najprej molitev ob 18:15 pred 
Najsvetejšim, ob 19h sledi sveta maša in po maši litanije. 
Ker se bo na ta dan po župnijah molilo še posebej za 
duhovne poklice, bo ta molitev potekala neposredno 
po maši do 20h. Vodila jo bo gospa Irena Fišter. Lepo 
vabljeni, saj je čedalje manj duhovnikov.
2.   9. Prva sobota
2.   9. GENERALNO ČIŠČENJE in KRAŠENJE CERKVE ter 
OKOLICE PRED FARNIM PRAZNIKOM Pridite, prosim, 
v čim večjem številu tudi moški, saj bo treba postaviti 
tako male mlaje kot tudi veliki mlaj ob praznovanju 
250 – letnice župnije.
3.   9. FARNO ŽEGNANJE in praznovanje 250 let župnije. 
Glavno slovesnost svete maše bo ob 10h vodil g. škof  
Andrej Glavan. Med mašo bo ofer, po maši pa pogostitev 
za vse.
8.   9. Praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Mladi 
ste vabljeni najprej k maši ob 19h, potem pa ob 20h še 
na prvo srečanje mladinskega verouka v novem šolskem 
letu. Pri tej uri bom pobral prijave za STIČNO MLADIH in 
prispevek na udeleženca po 5 eur. 
8.   9. OBHAJAM BOLNE IN OSTARELE PO DOMOVIH
9.   9. Cerkev čistita in krasita STOPIČE in PLEMBERK
9.   9. Ob 10h ste lepo vabljeni k maši za nove duhovne 
poklice, ki jo bo na Zaplazu daroval g. škof Andrej Glavan.
10. 9. 23. nedelja med letom. Pri maši ob 10h bo 
BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB in POTREBŠČIN.
14. 9. Praznik povišanja svetega Križa
16. 9. Cerkev čistita in krasita VERDUN in ŠENTJOŠT
16. 9. STIČNA MLADIH
17. 9. 24. nedelja med letom – nedelja svetniških 
kandidatov ter žegnanje na CEROVCU, ob 10h
20. 9. Skupna dekanijska priprava na krst v ŠMIHELU,  
ob 19h
23. 9. Cerkev čistita in krasita HRUŠICA in HRIB.
24. 9. 25. nedelja med letom – Slomškova nedelja in 
žegnanje na DOLŽU, ob 10h

VPIS K VEROuKu
Spoštovani starši!

Letos bo vpis k verouku potekal samo 1. 
Septembra, in sicer od 8h do 18h. Vpis je 
obvezen za vse veroučence od 1. do 9. razreda. 
S seboj prinesite podpisana spričevala in 
denar za nakup knjig, zvezkov in prispevek 
za ogrevanje - 10 eur. Prispevek za drugega 
otroka iz iste družine je 5 eur, za tretjega ali 
četrtega pa je zastonj. Tisti, ki še dolgujete 
domače naloge iz preteklega veroučnega leta, 
jih nujno oddajte do srede, 30. Avgusta, v 
nabiralnik. 
Birmanci 2017 pa ste vabljeni k mladinskemu 
verouku, ob petkih, od 20:00 do 21:15. Za vas 
vpis ni potreben.

Cenik knjig: 

razred knjiga delovni 
zvezek

1 / 9 eur
2 / 9 eur
3 / 10 eur
Od 4 do 9 8 eur 4,50 eur
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PONEDELJEK
11. september
Prot in Hijacint

19h (OREHEK) + Marija Ovniček, obl.
                            ++ Jožef in Marija 
                             Kralj, obl.

TOREK
12. september
Marijino ime

19h (STOPIČE) + Nežka Hribar, 
                                30. dan

SREDA
13. september
Janez Zlatousti

19h (DOLŽ) + Marija Golobič, obl.

ČETRTEK
14. september
Povišanje 
Svetega Križa

18h (DOLŽ) + Janez Hrovatič

19h (STOPIČE) + Franc Turk

PETEK
15. september
Žalostna Mati 
Božja

18h (OREHEK) + Jožefa Judež
                             + Štefanija Mežnar
19h (STOPIČE) za darovalca ledvic

SOBOTA
16. september
Kornelij in 
Ciprijan

19h (ŠENTJOŠT) za zdravje

24. NEDELJA 
MED LETOM 
– svetn. 
kandidatov
17. september

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane

10h (CEROVEC) + Marija Juršič

PONEDELJEK
18. september
Jožef Kupertinski

19h (STOPIČE) ++ Jože Kastelec, obl., 
                                 in ostali iz druž.  
                                 Kastelec

TOREK
19. september
Januarij

MAŠA DRUGJE

SREDA
20. september
Andrej Kim

MAŠA DRUGJE

ČETRTEK
21. september
Matej (Matevž)

MAŠA DRUGJE

PETEK
22. september

Mavricij

19h (HRUŠICA) + Frančiška 
                                  Klemenčič, obl.,
                            za zdravo nosečnost
 + Marija Kastrevc, obl. (Hrušica 20)

SOBOTA
23. september
Pij iz Pietrelcine

19h (DOLŽ) ++ Jožefa Klemenčič, obl., 
                           in Jožef

25. NEDELJA 
MED LETOM - 
Slomškova
24. september

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                           pokojne župljane
10h (DOLŽ) ++ Franc Šega, obl., 
                             in Jože
                         + Janez Hrovatič

21. NEDELJA 
MED LETOM

27. avgust

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) + Franc Kulovic, obl.
                            ++ Škufca Janez in 
                                  Marija obl.

PONEDELJEK
28. avgust
Avguštin

19h (ČRMOŠNJICE) ZAHVALNA 
                                     MAŠA

TOREK
29. avgust
Mučeništvo 
Janeza Krstnika

8h (STOPIČE) po namenu
10h (STOPIČE) France
17h (STOPIČE) + g. Edi Eberl
                        ++ Anton Turk, obl., in 
                          Klobučarjevi (Verdun)

SREDA
30. avgust
Feliks (Srečko)

19h (STOPIČE) + Marija Ovniček
20h (GORNJA TEŽKA VODA) 
                              ZAHVALNA MAŠA

ČETRTEK
31. avgust
Rajmund Nonat

18h (OREHEK) + Franc Judež, 30. dan
                            + Jožefa Judež
19h (PANGRČ GRM) ZAHVALNA MAŠA

PRVI PETEK
1. september
Egidij (Tilen)

19h (STOPIČE) ++ Ana Judež
                               + Franc Kralj, obl.
20h (DOLŽ) ZAHVALNA MAŠA

PRVA SOBOTA
2. september
Marjeta

19h (STOPIČE) ++ Frančiška in 
                               Jožef Blažič
                               ZAHVALNA MAŠA

22. NEDELJA 
MED LETOM
FARNO 
ŽEGNANJE
3. september

7h (STOPIČE) France
10h (STOPIČE) za vse žive in 
            pokojne župljane, duhovnike  
            in ustanovitelje župnije

PONEDELJEK
4. september
Mojzes

19h (STOPIČE) + Terezija Mikec, obl.
                            ++ Marta Štangelj, 
                                  obl., in Franc

TOREK
5. september
Mati Terezija

8h (STOPIČE) France

SREDA
6. september
Zaharija

19h (STOPIČE) + Gabre Popovič, obl.
                            + Vera Kralj, 30. dan

ČETRTEK
7. september
Marko Križevčan

19h (STOPIČE) + Eli Škrbec
                            + Milena Kralj, obl. 

PETEK
8. september

Marijino 
rojstvo

18h (DOLŽ) ++ Marija Juršič, obl., in 
                             ostali Juršič
                          + Terezija Zevnik, obl.
19h (STOPIČE) + Anton Šimic, obl. 
                            + Milan Rozenberger

SOBOTA
9. september

Peter Klaver

13:30 (STOPIČE) poročna maša
19h (CEROVEC) + Marija Hočevar, 
                                 4. obl.
                             + Franc Drab,
         ++ Frančiška in Janez Kastelic, 
               Darinka Pavlin, obl.

23. NEDELJA 
MED LETOM

10. september

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Alojz Turk, obl. 
             (Stopiče 5), 
             Turk, Kobe, Cimrmančič
            ++ starši Kralj in Radovičevič


