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Jezus je rekel: 
»Resnično, povem vam: 

Nikogar ni, ki bi zaradi mene 
in zaradi evangelija zapustil 
hišo ali brate ali sestre ali mater 
ali očeta ali otroke ali njive in 
ne bi zdaj, v tem času, skupaj s 

preganjanji, prejel stokrat toliko 
hiš, bratov, sester, mater, 

otrok in njiv, v prihodnjem 
veku pa večno življenje.  

Mr 10, 29 -30

Dolžina naših seznamov obveznosti in opravil 
rastejo in rastejo. Komaj smo malo prej zaključili 

z vsemi opravili, pa moramo z njimi znova začeti. 
Vsakemu majhnemu opravku je dodanih še deset 
drugih, ki niso nič manj pomembni od prejšnjega. In 
ko se končno lahko ločimo od svojih seznamov op-
ravil za dovolj dolgo, da najdemo tudi čas za spanec, 
naj bi našli še čas za Boga?
Tudi sam sem to počel. Svojim opravilom sem dal 
prednost pred Bogom in se istočasno strinjal, da je 
treba častiti Boga. Toda Bog želi biti na prvem mes-
tu. Ali tudi vi postavljate kaj drugega na prvo mesto 
pred njim? 
Raje, kot da bi priznal to napako, sem prezrl Boga in 
se osredotočil na lastne težave in medtem molil, da 
bi Bog uslišal moje rešitve in načrte. 
Potem pa sem le dojel, kaj moje ravnanje sporoča 
Bogu. Sporočalo mu je, da mu izročam svoje ostanke, 
svoje utrujeno, raztrešeno, neiskreno in z zahtevami 
nasičeno čaščenje. Kot bi nekomu, za katerega trdim, 
da ga imam rad, zvečer postregli z ostanki včerajšnje-
ga zajtrka in za njih od njega zahteval plačilo. 
Ko torej dovolim, da mi služba, odnosi, obveznosti, 
opravki ali kar koli drugega vzame moje najboljše, 

tega najboljšega Bog ne prejme in izgubi 
prvo mesto v mojem življenju. 
Neiskreno čaščenje v smislu dvoličnosti 
se vedno začne postopoma. Tako kot jaz 
verjetno tudi vi niste želeli namerno poni-
žati Boga s tem, da ste ga nekako stlačili v 
svoj dan. 

REČI, KI SI JIH JEZUS NE ŽELI –  
NEISKRENO ČAŠČENJE

(nadaljevanje na naslednji strani)
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VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ

Voditelji in predstavniki moških skupin 
po Sloveniji pripravljajo drugo vses-

lovensko srečanje očetov, mož in sinov z 
naslovom Srečen in uspešen?. Srečanje 
bo v soboto, 16. marca 2019, v Zavodu sv. 
Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani. Začne 
se s slavljenjem mož ob 8.45 in nadaljuje 
s sv. mašo, ki jo vodi p. Branko Cestnik 
CMF. Glavni govornik bo gost Bill Morey iz 
Teksasa, ZDA, ki bo imel dve predavanji. 
Znotraj programa je predviden tudi čas 
za pogovor v majhnih skupinah in za štiri 
delavnice: o uspehu v poslu in družini; o 
boju s pornografijo; o slavilni molitvi; pri-
čevanja mož. Srečanje se zaključi ob 17.00 
z blagoslovom in zakramentom bolniškega 
maziljenja. Na srečanje so lepo vabljeni 
vsi možje: škofje, duhovniki, redovniki in 
laiki, tako poročeni kot samski, ločeni ali 
ovdoveli. Za več informacij in za prijavo na 
dogodek obiščite spletno stran: moskadu-
hovnost.si. 
Luka Mavrič, tajnik Urada za družino Nad-
škofije Ljubljana

Boga želim častiti z vsem življenjem in ne 
samo s prepevanjem pri bogoslužju. Želim, 
da moje čaščenje postane gonilna sila v mo-
jem življenju in ne nekaj, kar izrivam s svojim 
napornim delom. Tako sem se začel zjutraj 
najprej obračati na Boga, še preden začnem 
sprejemati svoje prve odločitve. Preden se 
usedem v avto in se odpeljem, povabim Boga 
v vsak delček svojega življenja. 
Resnično. Od začetka se mi je zdelo, kot 
da mi bo zmanjkalo časa za vse obvezno-
sti, toda bil sem presenečen. Veliko bolj 
sem bil osredotočen in imel več energije, 
da sem vse storil prav in tudi s tem delom 
častil Boga. 
T.K.
Cassidy, častilec

ŽUPNIJA STOPIČE - PREGLED STANJA SREDSTEV na dan 31. 12. 2018

Konto KRATKOROČNA SREDSTVA v EUR
100000 Denarna sredstva v blagajni 121,42
110000 Denarna sredstva na računih 45.411,89
161000 Kratkoročne terjatve za Davek od dohodkov pravnih oseb 0,00

Stanje na bančnem računu župnije Stopiče 45.533,31

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
220000 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 765,08
276000 Kratkoročne obveznosti - Kersnič Tadej 5.560,00

6.325,08

KAPITAL IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
932000 Presežek prihodkov preteklih let 72.512,71
9322017 Presežek prihodkov 2017 8.478,24
933000 Presežek odhodkov preteklih let -83.601,74
958000 Začetno stanje 1.1.2011 30.449,38
958001 Prodaja zemljišča parc.0056/0001-KO 1488 - 2014 5.169,50

Sredstva 45.533,31
 Obveznosti do virov sredstev 6.325,08

PREGLED POSLOVANJA od 1. 1. do 31. 12. 2018
STROŠKI
400000 Material za cerkev (hostije, mašno vino, kadilo, rože ) 777,70
400001 Cistila, toaletni papir, brisače 242,11
400002 Material za verouk 1.563,46
400003 Material za pastoralno dejavnost 2.370,88
400004 Posoda, zaboji, pribori 194,92
400005 Literatura: Družina, Ognjišče, Salve... 2.126,08
400006 Drobni material za vzdrževanje 347,52
400007 Material za vzdrževanje cerkva 122,21
400010 Hrana za srečanja, skupine 636,83
401000 Stroški pomožnega materiala 54,45
402000 2.699,65
402001 Ogrevanje 994,87
402002 Komunala in voda 431,19
402010 Gorivo - bencin 0,00
404000 Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.541,53
406000 Pisarniški material 305,96
406001 Strokovna literatura 122,19
406002 Naročnine, revije, knjige 0,00
407000 Stroški materiala za darove (Karitas, Miklavž) 200,03
411001 Telefon, internet, GSM, domena 607,75
412000 Vzdrževanje zgradbe cerkve 15.695,38
412001 Vzdrževanje STROJI, OPREMA, RACUNALNIKI 195,20
413003 Najemnine - predpražniki 325,32
414002 Stroški delavcev na družbeno koristnem delu 11,66
415000 Stroški banke in plačilnega prometa 298,19
415002 Zavarovalne premije 600,00
416003 Stroški restavratorja 200,00
416004 Stroški za izvedbo pastoralne dejavnosti 1.060,66
419000 Stroški drugih storitev 54,80
419002 Stroški varovanja 60,00
480000 Dajatve za vzdrževanje gozdni cest 16,82
480002 Prispevek Kmetijsko gozdarski zbornici 11,91
480003 Davek na promet nepremičnin 158,94
488000 Dani darovi humanitarnim organizacijam 70,00
488001 Prispevek župnije za soc. zav. duhovnikov 124,35
488002 Dana donacija cerkvenim ustanovam 0,00
488003 Dajatve v Gnidovčev sklad 0,00

34.222,56
PRIHODKI
760000 Prihodki od nabirk Stopiče 28.289,26
760004 Prihodki od nabirk - Dolž 3.540,84
760005 Prihodki od nabirk - Hrušica 1.116,00
760008 Prihodki od nabirk - Sentjošt 1.796,84
760011 Prihodki od nabirk - GTV 2.640,00
760013 Prihodki od nabirk Crmošnjice 3.725,00
760012 Prihodki od nabirk - Brezovica 550,00
762001 Prihodki od prodaje lesa 180,70
773000 Prihodki od obresti poslovnih bank 3,81
784000 Donacije pravnih oseb 800,00
789000 Prihodki od CSD za delavce na družbeno kor. Delu 58,35

0,00

42.700,80
PRIHODKI - STROŠKI

8.478,24

DOLŽ HRUŠICA ŠENTJOŠT ČRMOŠNJICE GTV BREZOVICA
7091,06 3971,55 12661,21 6350,98 2307,07 1412,13

STANJE DENARJA PODRUŽNIC, KI GA IMAJO NA ŽUPNIJSKEM RAČUNU,  
31. 12. 2018

(nadaljevanje s prejšnje strani)
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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.
Ob torkih me ni. 

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

9. 2. Cerkev čistita GORNJA in 
DOLNJA TEŽKA VODA.
10. 2. 5. NEDELJA MED LETOM
11. 2. LURŠKA MATI BOŽJA
16. 2. Cerkev čistita in krasita STOPI-
ČE in PLEMBERK.
17. 2. 6. NEDELJA MED LETOM
20. 2. Skupna dekanijska priprava 
na krst v Šmihelu – Baragov zavod, 
ob 19h.
23. 2. Cerkev čistita in krasita 
VERDUN in ŠENTJOŠT.
24. 2. 7. NEDELJA MED LETOM
28. 2. Sestanek za starše birmancev, 
ob 19h – gostja dr. Polona Vesel 
Mušič.
1. 3. PRVI PETEK – obisk z Jezusom 
po domovih
2. 3. PRVA SOBOTA
2. 3. Cerkev čistita in krasita 
HRUŠICA in HRIB.
3. 3. 8. NEDELJA MED LETOM
3. 3. Grozdetov molitveni shod na 
Zaplazu, ob 15h
6. 3. PEPELNICA – STROGI POST
7. 3. Srečanje ŽPS po večerni maši v 
župnišču.
9. 3. Cerkev čistita in krasita 
BREZOVICA in OREHEK.
10. 3. 1. POSTNA NEDELJA in križev 
pot v Stopičah
19. 3. Praznovanje glavnega zave-
tnika škofije, sv. Jožefa ob 18h v 
stolnici.

40 MUČENCEV IZ ARMENIJE

Okoli leta 320 je v sloveči dva-
najsti rimski legiji, ki so jo ime-

novali »bliskovita«, služilo vojaščino 
tudi štirideset neustrašnih kristja-
nov. Vojščaki v legiji (večinoma iz 
Kapadokije in Armenije) so bili med 
najboljšimi, elitni, med njimi pa je 
bilo tudi precej kristjanov, zlasti 
potem, ko je cesar Konstantin leta 
313 krščanstvo priznal kot državno 
vero in dal kristjanom svobodo. To 
pa žal še ni pomenilo, da je s tem 
tudi v resnici konec preganjanj. 
Konstantinov sovladar Licinij je 
namreč po sporu s cesarjem v Ka-
padokiji dal razglasiti odlok, da se 
mora vsak kristjan pod smrtno kaz-
nijo odreči svoji veri. Čistke so se 
najprej začele na njegovem dvoru 
in v vojski. Iz »bliskovite legije« se 
je pogumno javilo štirideset voja-
kov, ki so priznali, da so kristjani in 
da jih nobena muka ne bo odvrnila 
od Kristusa. O njihovem mučeništvu 
imamo trdne dokaze, ohranjeni so 
govori cerkvenih očetov, v katerih 
so jih poveličevali, ohranjena in 
izredno dragocena pa je tudi njiho-
va oporoka. Mučeniška smrt, ki so 
jo pretrpeli, je bila strašna: slekli so 
jih do nagega in jih izpostavili mra-
zu in burji na zamrznjenem ribniku, 
da so zmrznili. V bližini pa je bila 
pripravljena vabljiva topla kopel za 
tiste, ki bi si premislili. Res je eden 
klonil, a ga je prostovoljno zamenjal 
vojak, ki jih je stražil. 
»Kaj nam hočeš dati takega, kar bi 
moglo nadomestiti ono, kar nam 
hočeš vzeti? Denar nam ponujaš, 
minljivo slavo nam obetaš. Pre-
dlagati nas hočeš za odlikovanje 
cesarju, izneveriti pa njemu, ki je 
resnično vladar. Kaj nam obljubljaš 

nekaj smeti izmed posvetnih 
stvari? Mi preziramo ta svet. Vi-
dne stvari se ne dajo primerjati 
s tem, kar mi v trdnem upanju 
pričakujemo. Vidiš to nebo, kako 
je lepo, kako prostrano? Vidiš 
zemljo in kar je na njej občudo-
vanja vrednega? Vse to se ne da 
primerjati z blaženostjo pravič-
nih; zakaj vse to je minljivo, naša 
blaženost pa bo večna. Pa tudi 
groženj se ne bojimo. Strah nas 
je samo peklenskega ognja. Vaše 
muke se nam zde kakor otroške 
puščice. Čim bolj nas boste muči-
li, tem lepše krone bomo prejeli. 
Nismo bojazljivci niti na življenje 
navezani. Iz ljubezni do Boga smo 
pripravljeni pretrpeti kakršnekoli 
muke ... Ti imaš 
oblast nad 
našimi telesi, 
ki smo se jih 
naučili prezirati; 
naše duše pa 
niso podvržene 
nobeni zunanji 
oblasti.« (zas-
liševalcem, ko 
jih nagovarjajo k 
odpadu)
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PONEDELJEK
25. februar
Valburga

18h (STOPIČE) 

TOREK
26. februar
Aleksander 
(Branko)

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
27. februar
Gabrijel ŽMB

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
28. februar
Roman

18h (OREHEK) 

PRVI PETEK
1. marec
Albin

17h (DOLŽ) 
18h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
2. marec
Neža Praška

18h (STOPIČE) 

8. NEDELJA 
MED LETOM

3. marec

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

PONEDELJEK
4. marec
Kazimir

18h (DOLŽ) 

TOREK
5. marec
Hadrijan

8h (STOPIČE) po namenu

PEPELNIČNA 
SREDA
6. marec
Koleta (Nika)

8h (STOPIČE) po namenu

10h (DOLŽ) po namenu

ČETRTEK
7. marec
Perpetua in Felicita

18h (STOPIČE) 

PETEK
8. marec
Beata (Blaženka)

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
9. marec
Frančiška Rimska

18h (HRUŠICA) 

1. POSTNA 
NEDELJA
40 mučencev
10. marec

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

5. NEDELJA 
MED LETOM

10. februar

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

PONEDELJEK
11. februar
Lurška Mati Božja

18h (STOPIČE) 

TOREK
12. februar
Humbelina

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
13. februar
Jordan Saški

18h (CEROVEC) 

ČETRTEK
14. februar

Valentin

18h (ZAJČJI VRH) 

PETEK
15. februar
Klavdij

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
16. februar
Julijana Koprska

18h (STOPIČE) 

6. NEDELJA 
MED LETOM

17. februar

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

PONEDELJEK
18. februar

Frančišek Regis 
Clet

17h (ŠENTJOŠT) 
18h (DOLŽ) 

TOREK
19. februar
Konrad iz Piacenze

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
20. februar
Jacinta in 
Frančišek Marto

18h (STOPIČE) v spravo za 
                         dogodke ob jaslicah 
                         na srednji šoli

ČETRTEK
21. februar
Peter Damiani

18h (CEROVEC) 

PETEK
22. februar
Sedež apostola Petra

17h (DOLŽ) 

SOBOTA
23. februar
Polikarp

17h (ZAJČJI VRH) 
18h (CEROVEC) 

7. NEDELJA 
MED LETOM
Matija
24. februar

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


