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REČI, KI SI JIH JEZUS NE ŽELI BREZBRIŽNOST
N
ekega dne me je spreletela želja, da bi bilo otrokom brezdomcem bolje na tem svetu. V hipu sem
zbrala pogum za obisk sirotišnice. Niso potrebovali
moje pomoči pri barvanju ograje in zlaganju perila.
Niti niso pričakovali, da jim podarim novo nogometno
žogo. Želeli so si le nekoga, ki bi z njihovimi fanti igral nogomet. Vse do tedaj sem se uspešno izogibala
nogometu. Toda od zdaj naprej me je ta reč vsako
soboto z velikim veseljem dvignila iz postelje, da sem
z vso vnemo s škatlo krofov pohitela k fantom. Kmalu
sem bila dodeljena za mentorico najstniku, z imenom
Dakota. Bil je divji, rdečelas najstnik, dolga leta izpostavljen zlorabam in zavrženosti. To je bil fant, ki
mi je pomagal prepoznati, kako sem bila brezvoljna in
brezbrižna.
Preden sem postala mentorica Dakoti, sem mislila, da
sem dovolj čuteča in da mi je dovolj mar do vseh okoli
mene. Mislila sem, da razumem njihove težave, če se
le ustavim ob njih, jim prisluhnem in včasih tudi jokam
in se pritožujem nad nepravičnostjo, ki jih je doletela,
ter darujem nekaj denarja za rešitev njihovih težav.
Potem pa mi je Dakota odprl oči, da sem razumela, da
ni dovolj samo prepoznavati težave ljudi okoli sebe,
ampak da moram JAZ postati del Božjega odgovora na
njihove težave.
Od tedaj nisem več mentorica temu rdečelasemu
najstniku. Po vseh nasprotovanjih na začetku in po

mesecih zaslišanj na sodišču in po vseh
ocenjevanjih sem postala njegova mati.
Jezus me je iz brezbrižnosti potisnil v posvojitev. Nikdar si ne bi mislila, da bom blizu
svojih trideset let postala mati samohranilka
posvojenemu najstniku. A glede na to, kaj je
prestal ta najstnik in kaj je Jezus prestal za
oba, z veseljem sprejemam to materinstvo.
Lesley, Dakotova mama

»Svetite kakor
luči na svetu,
držeč se besede
življenja.«
(Flp 2, 15-16)

Statistika za 2018
KRSTI:
V naši župniji je bilo lani krščenih 27 otrok
– 12 deklic in 15 fantkov. Od tega so bili 4 iz
drugih župnij. 9 novokrščencev je bilo iz cerkvenega zakona in 18 novokrščencev iz izvenzakonskih skupnosti.
Osebno sem zelo vesel vsakega novokrščenega otroka.
Ob tej priložnosti spodbujam starše k rednemu obisku nedeljske svete maše in k družinski molitvi, botre, stare starše in sosede
pa vabim, da za njih molite. Več vas moli v ta
namen, večjo moč bo ima vaša molitev.
Prvoobhajancev je bilo 17. Od tega je bilo
12 fantov in 5 deklet.
Tudi starše letošnjih prvoobhajancev spodbujam, da svoje otroke redno spremljate k
nedeljski maši, ker Jezus, na katerega prejem
se otroci pripravljajo, prihaja v sveto hostijo ravno med mašo. Letos bo imela župnija
30 prvoobhajancev.
V lanskem letu je bilo razdeljenih okrog
22.000 obhajil.
Osnovnošolski verouk v naši župniji obiskuje: v prvem razredu - 22 učencev, v drugem
razredu - 20 učencev, v tretjem - 30 učencev,
v četrtem - 17 učencev, v petem - 12 učencev,
v šestem - 21 učencev, v sedmem - 19 učencev,
v osmem - 23 učencev, v devetem - 18. Skupaj
torej 182 veroučencev.
Na birmo se pripravlja 41 birmancev.
MLADINSKI VEROUK obiskuje približno 6 mladih.
POROKE
Letos se je v naši župniji poročilo 9 parov. Od
tega so le 4 pari ostali v naši župniji. Želim si,
da bi več parov našlo svoj dom v naši župniji.
Zasledil sem, da obstaja neke vrste ocenjevanje, kateri duhovnik naredi bolj lepo poroko.
Menda obstaja tudi ocenjevanje krajev za
poroko. Spoštovani zaročenci, prosim vas, da
kljub temu sklenete zakonsko zvezo ali pri do-

mačem duhovniku ženina ali neveste in ne kar
nekje, ker je tam pač lepše. Nikar ne jemljite
zakramenta svetega zakona kot neko uslugo
ali servis, saj s takim dojemanjem poroke izničite globino zakramenta, ki je POVEZANOST
moža z ženo, obeh pa z Bogom in župnijo.
Fante in dekleta ob tem spodbujam, da že
kmalu na začetku drug drugemu zastavite
naslednja vprašanja: Kako ti gledaš na Boga,
na vero, molitev in mašo, ali si želiš otrok in
srčne družine, se strinjaš z versko vzgojo otrok
v družini ali ne... in tako naprej.
Par, ki želi, da prisostvujem njuni sklenitvi
cerkvenega zakona, naj pred vsemi drugimi
rezervacijami pride najprej k meni, da pogledamo, ali je njun datum možno realizirati
ali bo treba poiskati alternativo. Sovražim
namreč, ko me kdo postavi pred dejstvo in
trdovratno „tišči“ vame s svojo zahtevo ter ni
pripravljen razumeti prej omenjenega.
POGREBI:
V lanskem letu je odšlo v večnost 27 ljudi. Od
tega 14 moških in 13 žensk.
Najstarejši pokojni je bil star 90 let, najmlajši
pa 56 let.
Najstarejša pokojna je bila stara 95 let, najmlajša pa 51 let.
Najpogostejši vzrok smrti je bila kap, na drugem mestu pljučnica, na tretjem mestu pa je
bila starostna oslabelost in na četrtem rak.
V večini primerov ste za domače lepo poskrbeli in poklicali ali patra Marka Novaka v bolnico
ali pa mene, da so prejeli poslednje zakramente ali pa sem jih obiskoval redno za prve
petke. Glede tega vas lepo pohvalim.
Vseeno pa spodbujam, da ne odlašate. Bolje,
da bolnik prejme zakramente in ne umre, kakor pa da jih ne prejme in umre.
Glede naročanja pogreba vas prosim, da se o
dnevu in uri najprej posvetujete z menoj, kar v
večini že prakticirate.
FINANCE:
Povprečna nedeljska puščica je v letu 2018
znašala približno 245 eur. Ta denar je namenjen plačevanju elektrike, komunale, vode,

OBNOVE in ostalo:
V Pangrč Grmu so zabetonirali tla
na koru.
V Malem Orehku so obnovili leseno stopnišče in podeste v zvoniku ter polkna na zvoniku, dodali
leseno klop na koru in obnovili
procesionalni križ, ki se ga uporablja ob pogrebu.
V Črmošnjicah so na eni strani
cerkve sanirali temelje, saj se je
cerkev pogrezala, uredili drenažo, obnovili ostrešje, kritino in
žlebove.
Na tem mestu se iskreno zahvaljujem vsem pridnim ključarjem
in mežnarjem, ki vestno skrbite
za obnovo in urejenost svetišč.
Letos bomo morali obnoviti
ostrešje in kritino gospodarskega poslopja, saj vanj že pronica
voda. Rad pa bi dokončal tudi
dela v župnišču.
DOGODKI, ki so nekako zaznamovali to leto:
V tem letu je še najbolj izstopala
procesija z Marijinim kipom na
predvečer praznika Marijinega
vnebovzetja. Poromali smo čez
Golišče in Stopiče. Vsem gasilcem, ki ste takrat sodelovali in ki

Otroški pevski zbor, ki ga vodi
Marjeta Šašek, na klaviaturah
ga spremlja Glorian Staniša in s
kitaro Luka Udovč, je lani znova
lepo prepeval pri prvem svetem
obhajilu, pri otroški polnočki
na božič in na božično – novoletnem koncertu. Lani pa so
začeli še občasno prepevati pri
nedeljskih svetih mašah. Vsi
otroci, ki še ne pojete, pa imate
posluh, ste lepo vabljeni k sodelovanju. Vsem udeležencem
pa lepa hvala in vse spodbude.
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Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujem, bodisi za cerkev bodisi
za bero.

tudi sicer sodelujete, se lepo
zahvaljujem.
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obnovi in ostalih stroškov. Eno
puščico, včasih tudi dve, na mesec mora vsaka župnija oddati
škofiji ali za določen namen, kot
je recimo nabirka za misijone, za
akcijo MIVA, za Baragov zavod,
za Petrov novčič, za prizadete od
toče v Beli krajini itd ...
Tako smo v lanskem letu oddali
17 nabirk v skupnem znesku
5.834,06 eur.
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Napovednik

13. 1. NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
16. 1. Skupna dekanijska priprava
na krst v Šmarjeti, ob 19h
17. 1. Tretji Nikodemov večer v Baragovem zavodu
17. 1. Antonovo v Šentjoštu in licitacija mesnin po maši. Maša bo ob 9h.
18. 1. Četrti Nikodemov večer v
Baragovem zavodu
19. 1. Cerkev čistita DOLŽ in VRHE.
19. 1. Škofijska duhovna obnova za
člane ŽPS v veliki kapeli, v prvem
nadstropju Baragovega zavoda, ob
Ob samem dogajanju naj po9h. PRIJAVE SO NUJNE in možne do
hvalim tudi vas ostale farane,
zapolnitve prostih mest.
ki ste pomagali s peko peciva
20. 1. 2. NEDELJA MED LETOM –
in z vinom. Zato se ob tej priliki
NEDELJA VERSKEGA TISKA
zahvaljujem vsem gospodi25. 1. SVETOPISEMSKI MARATON,
njam in gospodarjem za vso
po večerni maši, v župnišču spodaj.
pomoč, ki ste mi jo nudili. Zato 26. 1. Cerkev čistijo SELA, ZAJČJI
VRH in PANGRČ GRM.
še enkrat LEPA HVALA ZA VSE.
27. 1. 3. NEDELJA MED LETOM –
Lepa hvala, ker želite tudi na
NEDELJA SVETEGA PISMA
tak način služiti Bogu.
1. 2. PRVI PETEK
Ob koncu statistike za leto 2018 2. 2. PRVA SOBOTA
2. 2. Cerkev čistita CEROVEC in
se zahvaljujem vsem župnijČRMOŠNJICE.
skim sodelavcem in sodelav3. 2. 4. NEDELJA MED LETOM
kam, vsem ostalim, ki kakor
8. 2. PREŠERNOV DAN
koli pomagate in pripomorete k
9. 2. Cerkev čistita GORNJA in
dobremu naše župnije in na tak
DOLNJA TEŽKA VODA.
ali drugačen način širite Božje
10. 2. 5. NEDELJA MED LETOM

kraljestvo.
Zahvaljujem
se vam za vsa
lepa praznična
voščila, ki ste
mi jih izrekli.
Vsem pa voščim Božjega
blagoslova in
vse dobro v
novem letu.
župnik Tadej

ŽUPNIJA STOPIČE
OZNANILA izdaja
Stopiče 28, 8322 Stopiče
župnija Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
Odgovarja:
Tadej Kersnič, župnik
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče:
SI56 1990 0500 8620 650
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. 
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NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA
13. januar

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

PONEDELJEK
14. januar
Oton
TOREK
15. januar
Absalom
SREDA
16. januar
Honorat
ČETRTEK
17. januar
Anton (Zvonko)
PETEK
18. januar
Marjeta Ogrska
SOBOTA
19. januar
Makarij
Aleksandrijski
2. NEDELJA
MED LETOM
– VERSKEGA
TISKA
20. januar

18h (OREHEK)

PONEDELJEK
21. januar

17h (HRUŠICA) po namenu
18h (DOLŽ)

8h (STOPIČE) po namenu
18h (OREHEK)
9h (ŠENTJOŠT) po namenu
18h (CEROVEC)
18h (STOPIČE)
18h (STOPIČE) po namenu

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

TOREK
22. januar
Vincencij (Vinko)
SREDA
23. januar
Henrik Suzo
ČETRTEK
24. januar
Frančišek Saleški
PETEK
25. januar
Spreobrnitev
apostola Pavla
SOBOTA
26. januar
Timotej in Tit
3. NEDELJA
MED LETOM
– SVETEGA
PISMA
27. januar

8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)
18h (HRUŠICA)
18h (STOPIČE)

18h (DOLŽ)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)

VS I

PONEDELJEK
28. januar
Tomaž Akvinski
TOREK
29. januar
Konstancij
SREDA
30. januar
Martina

18h (CEROVEC)

ČETRTEK
31. januar
Janez Bosko
PRVI PETEK
1. februar
Brigita Irska

18h (ŠENTJOŠT)

ENO

8h (STOPIČE) po namenu
17h (OREHEK)
18h (HRUŠICA)

18h (STOPIČE)

PRVA SOBOTA 10h (DOLŽ)
2. februar
18h (STOPIČE)
Jezusovo
darovanje svečnica
4. NEDELJA
MED LETOM
3. februar

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

PONEDELJEK 17h (OREHEK)
4. februar
18h (STOPIČE)
Jožef Leoniški
TOREK
5. februar
Agata
SREDA
6. februar
Pavel Miki idr.
jap. muč.
ČETRTEK
7. februar
Nivard
PETEK
8. februar
Jožefina Bakhita
SOBOTA
9. februar
5. NEDELJA
MED LETOM
10. februar

8h (STOPIČE) po namenu
18h (STOPIČE)

18h (DOLŽ)
18h (STOPIČE)
18h (STOPIČE)
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE)

