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 »Gospodar, zdaj 
odpuščaš svojega 
služabnika po svoji besedi 
v miru,kajti moje oči so 
videle tvojo rešitev,ki si jo 
pripravil pred obličjem vseh 
ljudstev: luč v razodetje 
poganom in slavo Izraela, 
tvojega ljudstva.« 

Lk 2, 29-32

svetega. In ni minilo dolgo, ko ste tudi sami 
postali starši. Tudi vi ste prinesli svoje otroke h 
krstu ... predvsem zato, ker je to dejanje sveto. 

Ime praznika omenja svečo. Pri krstu je v 
nas po svetem Duhu zasvetilo Božje življenje, 
podobno kot zasveti sveča, ki jo prižgemo. 
A  sveča, ki gori, ne gori sama zase, pač pa 
oddaja za vse, ki so v njeni bližini,  toploto 
in svetlobo.  Jezus pa kasneje dodaja: „Takó 
naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli 
vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v 
nebesih.“ Mt 5,16 

Spoštovani prijatelji v Kristusu, ob začetku 
novega leta 
želim, da bi 
bili vsi skupaj 
z Jezusom 
zmožni veselega 
darovanja bolj 
ali manj vsak 
dan, bodisi na 
delovnem mestu, 
doma ali na cesti.

Tadej Kersnič

Jezusovo darovanje - svečnica 

„Ko so se dopolnili dnevi njenega 
(Marijinega) očiščevanja po Mojzesovi 
postavi, so ga (Jezusa) prinesli v 

Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, 
kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak 
moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu, 
in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi 
postavi: dve grlici ali dva golobčka.  Prim. Lk 2, 22-24

Tako pravi poročilo o tem pomenljivem prazniku. 
Dejansko pa pripoveduje tudi o nas, o našem 
življenju, ki so ga naši starši posvetili Bogu. Kdaj 
pa? Ko so nas prinesli h krstu. Takrat so nas 
postavili pred Boga, ker se jim je to zdelo nekaj 
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Statistika za preteklo leto 2017

Jezus je dejal: »Pojdite torej in naredite vse 
narode za moje učence. Krščujte jih v imenu 

Očeta in Sina in Svetega Duha.« 
V naši župniji je bilo lani krščenih 25 otrok. Od 
tega jih je bilo 7 iz drugih župnij. 10 novokrščencev 
je bilo iz cerkvenega zakona, 1 novokrščenec 
iz civilnega zakona in 14 novokrščencev iz 
izvenzakonskih skupnosti. 
Vesel sem, da se starši odločijo za krst otroka. 
Vedno bolj pa me skrbi, na kakšnih temeljih 
zraste ta odločitev za krst, saj le malo staršev s 
svojimi otroki  redno obiskuje nedeljsko mašo, 
ki je najbolj pomembna. Zato ob tej priložnosti 
spodbujam starše k bolj rednemu obisku nedeljske 
svete maše in k družinski molitvi. Vas botre, 
stare starše in sosede pa vabim k iznajdljivosti 
v pomoči staršem, kadar sami ne morejo k maši 
zaradi bolezni ali službe. Tu nagovarjam tudi očete 
otrok, saj menim, da bi morali ob tem priskočiti na 
pomoč svojim ženam, ki nikakor ne smejo postati 
„samostojne ministrice za šolstvo in bogočastje“. 
Prosim vas tudi, da veliko molite za naše mlade 
družine z namenom, da jim Bog da moči v vztrajni 
hoji za Jezusom in Marijo.

Prvoobhajancev je bilo le 12, vendar so se res 
vsako veroučno uro iz srca potrudili, da so bili 
glasni, kakor bi poučeval 21 veroučencev. Vsekakor 
se je ta lastnost izkazala za zelo dobrodošlo pri 
petju v pevskem zborčku, ki me je tudi osebno 
zelo navdušil.
Tudi starše letošnjih prvoobhajancev spodbujam, 
da svojim otrokom omogočijo bolj reden 
obisk nedeljske maše, ker Jezus, na katerega 
prejem v sveti hostiji se otroci pripravljajo, 
prihaja ravno med mašo in samo med mašo 
na naš oltar. Iz Dolža (iz veroučne skupine 3. 
razreda) redno obiskuje nedeljsko mašo samo 
1 od 7 prvoobhajancev, iz Stopiče pa le 5 od 11.  
Spodbujam, prosim in molim, kolikor lahko.

Obhajil je bilo sicer v lanskem letu razdeljenih 
okrog 15.000.

Birmancev je bilo 37. Nekaj od teh jih še obiskuje 
mladinski verouk ob petkih, ob 20h.

Verouk v naši župniji obiskuje: v prvem razredu 

- 20 učencev, v drugem razredu - 31 učencev, v 
tretjem - 18 učencev, v četrtem - 12 učencev, v 
petem - 21 učencev, v šestem - 22 učencev, v 
sedmem - 19 učencev, v osmem - 18 učencev. OŠ-
verouk obiskuje skupaj 161 veroučencev.  
Letos bo imela župnija 18 prvoobhajancev. 
MLADINSKI VEROUK redno obiskuje približno 10 
do 12 mladih. 

Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči.
Letos se je v naši župniji poročilo 7 parov. Od tega 
je 6 parov ostalo v naši župniji. 7 parov je lepo 
število. Molimo, da obdržijo Boga med seboj in 
skupaj z njim dozorijo za srečno večnost.
Pri iskanju terminov za poroko pa prosim vse 
mlade pare, da se najprej oglasite pri meni, da 
skupaj pregledamo, kdaj sem prost in imam 
možnost za poroko, nikakor pa ne iščite terminov 
najprej v gostišču. 
Vsem neporočenim, ki že živite skupaj in to 
lahko uredite, želim veliko poguma za to lepo, a 
odgovorno življenjsko odločitev, že poročene pa 
vabim, da ostanete del naše župnijske skupnosti.

V nebesih sem doma, tam Jezus krono da, tam je 
moj pravi dom, tam večno srečen bom.
Tako je v lanskem letu odšlo v večnost 20 ljudi. Od 
tega 11 moških in 9 žensk. 
Najstarejši pokojni je bil star 92 let, najmlajši pa 
32 let. 
Najstarejša pokojna je bila stara 91 let, najmlajša 
pa 78 let. 
Najpogostejši vzrok smrti je bila kap, na drugem 
mestu starostna oslabelost, na tretjem mestu pa 
je bila sepsa. 
V večini primerov ste za domače lepo poskrbeli in 
poklicali v bolnico ali patra Marka Novaka ali pa 
mene, da so domači prejeli poslednje zakramente, 
ali pa sem jih obiskoval redno za prve petke. Glede 
tega vas lepo pohvalim. 
Vseeno pa ne čakajte zadnjih zdihljajev, saj smrt 
lahko preseneti iznenada. Bolje torej predčasno 
poklicati duhovnika, kar pa še ne pomeni, da bo 
bolnik ali bolnica potem takoj umrl ali umrla. Sicer 
pa vas res pohvalim.

Nekaj o financah:
Povprečna nedeljska puščica je v letu 2017 znašala 
približno 212 eur. Ta denar je namenjen plačevanju 
elektrike, komunale, vode, obnove in ostalih 



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
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14. 1.  2. NEDELJA MED LETOM
17. 1.  ANTONOVO – V Šentjoštu bo ob 9h maša ob godu 
svetega Antona Puščavnika, po maši pa ste vabljeni k licitaciji 
mesnin. Izkupiček bo namenjen vzdrževanju šentjoške cerkve.
21. 1.  3. NEDELJA MED LETOM
20. 1.  Čiščenje in krašenje: HRUŠICA in HRIB
20. 1.  A ME SLIŠ`Š PETI? - Slavilni večer v Baragovem zavodu 
za mladino ob 18:30. RoKapela.
25. 1.  Predavanje Boštjana Harija, ob 19h v Baragovem zavodu 
– Šmihel: „MEDITACIJA IN JEZUS“
27. 1.  Čiščenje in krašenje: OREHEK in BREZOVICA
27. 1.  Duhovna obnova za tajnike župnijskih pastoralnih 
svetov. Začetek bo v stolnici s sveto mašo, ob 9h. Prijava je 
obvezna. 
28. 1.  4. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA
29. 1.  Srečanje ZAKONSKE SKUPINE, ob 20h v župnišču
1.   2.  OBHAJANJE BOLNIH in OSTARELIH po domovih bo že v 
četrtek, ker je na prvi petek SVEČNICA.
2.   2.  PRVI PETEK in PRAZNIK Jezusovega darovanja v 
templju – SVEČNICA
2.   2.  Predavanje Boštjana Harija, ob 19h v kloštru: „MOŠKI, 
ŽENSKA in SVETO PISMO“
3.   2.  Čiščenje in krašenje: DOLŽ in VRHE
3.   2.  Prva sobota, po večerni maši bo MINI SVETOPISEMSKI 
MARATON.
3.   2.  A ME SLIŠ`Š MOLITI? - O molitvi z bratom Luko 
Modicem v Baragovem zavodu, za mladino, ob 18:30
4.   2.  5. NEDELJA MED LETOM
8.   2.  Prešernov dan
10. 2.  Čiščenje in krašenje: PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA
11. 2.  6. NEDELJA MED LETOM – god Lurške Matere Božje
17. 2.  A ME SLIŠ`Š ŽIVETI? - Pričevanje Ane in Vida Planinc v 
Baragovem zavodu, za mladino, ob 18:30

stroškov. Eno puščico, včasih tudi dve, na mesec 
mora vsaka župnija oddati škofiji ali pa za 
posebej določen namen (nabirka za vzdrževanje 
svetih krajev, za Baragov zavod, za misijonsko 
nedeljo, za Karistas ...). 
Vsem sem zelo hvaležen za vsak dar, ki ga daste 
v puščico ali pa ga prinesete v župnišče - bodisi 
za obnovo bodisi za bero. V letošnjem letu smo 
povrnili škofiji ves dolg, ki je leta 2013 nastal ob 
obnovi župnišča. 

OBNOVE in ostalo:
- V Pangrč Grmu in v Orehku so obnovili leseno 
stopnišče v zvoniku.

DOGODKI, ki so zaznamovali leto 2017: 
•	 blagoslov	Marijine	kapele	na	vasi,
•	 birma,
•	 prvo	obhajilo,
•	 50	let	mašništva	g.	Viktorja	Kastelca,
•	 250	let	župnije	Stopiče	in	vsa	praznovanja	v	

zvezi s tem jubilejem,
•	 TV-prenos	nedeljske	svete	maše.
Čeprav ustanovljen že lani, je letos v župniji 
pod vodstvom Marjete Šašek dodobra zaživel 
otroški pevski zborček, ki je znova lepo prepeval 
pri prvem svetem obhajilu, pri otroški polnočki 
na božič in na božično– novoletnem koncertu. 
Lepa hvala.

Če se ob koncu te statistike ozrem v lansko leto 
2017, je bilo dogajanje zelo pestro in zgoščeno. 
Ob tem ste farani na mojo prošnjo izjemno 
velikokrat pomagali s peko peciva in z vinom. 
Če pomislim, je bilo to res velikokrat. Zato se 
ob tej priliki zahvaljujem vsem gospodinjam in 
gospodarjem za vso pomoč, ki ste mi jo nudili. 
Zato še enkrat lepa hvala za vso pomoč in 
podporo.

To je bila kratka statistika o lanskem letu, ki še 
zdaleč ne prikazuje celotnega dogajanja v naši 
župniji. 
Ob koncu se lepo zahvaljujem vsem župnijskim 
sodelavcem in sodelavkam, vsem ostalim, ki 
kakor koli pomagate in pripomorete k dobremu 
naše župnije. Zahvaljujem se vam za vsa lepa 
praznična voščila, ki ste mi jih izrekli. 
Naj z Božjim blagoslovom pride k vam vse 
dobro, ki ga potrebujete!

župnik Tadej

NAPOVEDNIK
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PONEDELJEK
29. januar
Konstancij

18h (STOPIČE) ++ Alojzija in Milan 
                                  Goršin, obl.
                    + Viktor Blatnik, 30. dan 

TOREK
30. januar
Peter Bolgarski

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
31. januar
Janez Bosko

18h (OREHEK) + Vika Turk, obl.
                          ++ Rozalija Hočevar 
                                (Brezovica 8) 
                       in ost. pokojni Hočevar

ČETRTEK
1. februar
Brigita Irska

OBISK PO DOMOVIH Z 
NAJSVETEJŠIM namesto v petek
18h (STOPIČE) ++ starši Tomc in 
                                  Anica Pelko

PRVI PETEK
2. februar
Jezusovo darovanje 
SVEČNICA

10h (DOLŽ) po namenu

18h (STOPIČE) ++ Jože Mervar, obl.

PRVA SOBOTA
3. februar
Blaž

18h (STOPIČE) ++ Jože Šega, Janez 
                           Pavlin in Jože Ucman
MINI SVETOPISEMSKI MARATON 
PO MAŠI V CERKVI

5. NEDELJA 
MED LETOM

4. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Anton Brulc, obl.,  
                                 in starši
                           + Andrej Luzar, obl.
          ++ starši Ana in Ivan Šantelj

PONEDELJEK
5. februar
Agata

18h (STOPIČE) za blagoslov v 
                            družini

TOREK
6. februar
Pavel Miki in drugi  
japonski mučenci

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
7. februar
Nivard

18h (DOLŽ) vsi pokojni Bačarjevi

ČETRTEK
8. februar
Hieronim Emiliani
PREŠERNOV DAN

18h (DOLŽ) + Franc Kobe, obl. 
                          (Jerušev)

PETEK
9. februar
Apolonija (Polona)

18h (STOPIČE) + Stanislav Vidic, obl.

SOBOTA
10. februar
Sholastika

18h (STOPIČE) + Martina Koračin, obl.

6. NEDELJA 
MED LETOM
11. februar
Lurška Mati Božja

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Ivana Bukovec, 
                      obl., in Marija Gazvoda
              ++ Franc Kastelec, obl. (DTV)
                           + Anton Erlah, 30. obl.

2. NEDELJA 
MED LETOM

14. januar

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Neža in Anton 
                                  Ovniček, obl.

PONEDELJEK
15. januar
Absalom

18h (CEROVEC) ++ Marija, Anton in 
                              ostali pokojni Erlah  
                                  (Vel. Cerovec 14)

TOREK
16. januar
Honorat

8h (STOPIČE)  v zahvalo in 
                            priprošnjo Jezusu

SREDA
17. januar
Anton (Zvonko)

9h (ŠENTJOŠT) SVETA MAŠA in 
                             LICITACIJA MESNIN

ČETRTEK
18. januar
Marjeta Ogrska

18h (STOPIČE) + Melita Pavlič, obl.

PETEK
19. januar
Makarij 
Aleksandrijski

18h (OREHEK) + Jože Brulc, obl.

SOBOTA
20. januar
Fabijan

18h (HRUŠICA) ++ Jože Rukše, 1. obl.  
                       in ostali pokojni Rukše

3. NEDELJA 
MED LETOM

21. januar

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) + Anton Brkopec, 
                               1. obl. (Stopiče)
                    ++ Ana Fink, obl., in 
              Janez ter ostali pokojni Fink
                    + Jože Turk (Stopiče 28a)

PONEDELJEK
22. januar
Vincencij (Vinko)

18h (CEROVEC) + Marija Ucman 
                      (Tkavcova), Vel. Cer. 20

TOREK
23. januar
Henrik Suzo

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
24. januar
Frančišek Saleški

18h (DOLŽ) ++ Janez Kralj in starši, 
                            obl. 
                     + Jelka Barukčić, obl.

ČETRTEK
25. januar
Spreobrnitev ap. Pavla

18h (STOPIČE) + Franc Šašek, 4. obl.

PETEK
26. januar
Timotej in Tit

18h (DOLŽ) v zahvalo Mariji 
                       Tolažnici žalostnih
            ++ Franc in Marija Kralj, obl.

SOBOTA
27. januar
Angela Merici

18h (HRUŠICA) ++ Marija in Jože 
                                   Udovč, obl.

NEDELJA 
SVETEGA 
PISMA

28. januar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) ++ st. Terezija, obl., 
                                  in Anton Grubar
                           + Miha Košale, obl.
                           + Anton Fortuna, 2. obl.


