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»Ti, ki si na 
svet prinesla 

Sonce, razjasnila 
noč v najlepši dan, 
ti, ki lepa si kot 

mlado jutro, Mati 
si, Vodnica naših 

dni …«

izvira iz Palestine, iz časa posvetitve cerkve v Jeruzalemu, 
ki jo izročilo prepoznava kot baziliko sv. Ane, Marijine 
matere. Praznovanje Marijinega rojstva se je najprej raz-
širilo na Vzhodu, v Rimu, kamor so ga prinesli vzhodni 
menihi. Obeleževati pa so ga začeli ob koncu 7. stoletja. 
Postopno in na različne načine se je praznik v naslednjih 
stoletjih razširil tudi drugod po zahodni Evropi.
Evangeliji o Marijinem rojstvu ne poročajo. Izročilo pra-
znika Marijinega rojstva temelji na apokrifnem spisu 
z naslovom Janezov protoevangelij s konca 2. stoletja. 
Avtorstvo dokumenta je sicer dvomljivo, opisuje pa po-
membno zgodovinsko dejstvo rojstva Jezusove matere. 
»Praznik zemeljskega rojstva obhaja Cerkev samo pri 
treh osebah: pri Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je 
bilo rojstvo teh treh oseb res sveto,« piše Anton Strle v 
Letu svetnikov in to obrazloži: »Jezusovo rojstvo je bilo 
sveto zaradi združenja božje narave s človeško naravo 
v eni osebi, obenem zaradi deviškega spočetja v moči 
Svetega Duha; Marijino zaradi njenega brezmadežnega 
spočetja, to se pravi zaradi tega, ker je bila kot mati 
prihodnjega Odrešenika že v prvem trenutku svojega 
bivanja obdarjena s posvečujočo milostjo in torej obva-
rovana izvirnega greha; Krstnikovo zaradi tega, ker je 
bil izvirnega greha očiščen še pred rojstvom.« 
Praznik Marijinega rojstva je praznik veselja: na svet 
prihaja tista, ki naj postane Odrešenikova in naša mati. 

Marijino rojstvo je prvo vidno dejanje 
drame odrešenja. Vsebino tega praznika 
povzema odpev k Zaharijevem hvalospe-
vu v bogoslužni molitvi hvalnic: »Tvoje 
rojstvo, božja mati in Devica, je razveseli-
lo vesoljni svet; kajti iz tebe je izšlo son-
ce pravice, Kristus, naš Bog, ki je odpra-
vil prekletstvo in dal blagoslov, uničil 
smrt in nam podaril večno življenje.« 
(Povzeto s spleta)

PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA 
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ORATORIJ 2020 
Zabava, ustvarjalnost, druženje, petje, molitev, 
mladost. Kaj je skupno vsem tem besedam? Ora-
torij, seveda! V drugem tednu julija 2020 bomo v 
Stopičah prvič pričeli z oratorijem za otroke in mla-
dino med 1.in 8. razredom. Gre za teden, v katerem 
se otroci in mladi družimo med sabo, se igramo 
igre, imamo ustvarjalne delavnice, prepevamo 
in spoznavamo Jezusa. Za vse, ki ste že prerasli 
osnovnošolsko obdobje (do 8.razreda), pa je ora-
torij prav tako nov izziv, saj se nam lahko pridruži-
te v vlogi animatorjev. Kdo je animator? Tisti, ki je 
pripravljen prevzeti nekaj odgovornosti in s svojim 
znanjem, veseljem in idejami animirati otroke in 
mladostnike na oratoriju ter biti zgled pričeval-
cev Božje ljubezni med mladimi. Za vse bodoče 
animatorje bomo organizirali spoznavni vikend in 
spomladi pričeli s pripravljalnimi srečanji. Prijave 
bodo odprte od septembra dalje. Vsi otroci in mla-
dostniki prav prisrčno vabljeni! Organizatorji se že 
veselimo novih pridobitev! 

Tinkara Koračin

VPIS K VEROUKU
Posušeno listje, ki vztrajno pada s stare lipe in 
ostalih dreves, pripoveduje, da bo kmalu začetek 
novega šolskega in veroučnega leta. Upam, da 
ste si vsaj malo odpočili in našli časa za okrepitev 
medsebojne povezanosti v družinah. 
Spoštovani starši! 
Letos bo vpis k verouku potekal v ponedeljek, 
2. septembra, od 8h do 18h v župnijski učilnici. 
Vpis je obvezen za vse veroučence od 1. do 9. razre-
da. 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. 
Starši, ki boste vpisali otroka v 1. razred, imejte 
s seboj otrokov krstni list, če otrok ni bil krščen v 
naši župniji. Zadošča tudi vaša družinska knjižica, 
ki ste jo dobili pri cerkveni poroki. 
Sestavni del verouka je nedeljska sveta maša, h 
kateri pridete z otrokom. 
Letošnji birmanci, ki boste letos postali srednje-
šolci, ste vabljeni k mladinskemu verouku, ob 
petkih, od 20:00 do 21:15. Za vas vpis ni potreben. 
Birmanci lanskega 8. razreda, ki bi želeli tudi v 9. 
razredu obiskovati verouk, se prosim vpišite. 
LETOŠNJA NOVOST: Od 1. do 4. razreda bodo od 
letos naprej drugačni priročniki, in sicer nosijo 
naslov BESEDE ŽIVLJENJA, ki jih je izdala založba 
Brat Frančišek. 

CELODNEVNO ČEŠČENJE
Na praznik mučeništva Janeza Krstnika (29. 8.) vas 
vabim v župnijsko cerkev k celodnevnemu čaščenja 
Najsvetejšega. Začetek bo ob 9h s sveto mašo in 
zaključek ob 17h s petimi litanijami in slovesnim 
somaševanjem, ki ga bo vodil g. Andrej Golčnik, 
župnik v Šmarjeti. Možnost za spoved bo od 9h 
naprej. Spovedoval bo g. Janez Jesenovec. Spove-
dovanja ne bo med 12. in 14. uro zaradi kosila!
Razpored molitvenih ur:
Ob 10h – 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 - sklep

BOLNIŠKI DAN
V nedeljo, 15. septembra, bo v naši župniji bolniški 
dan. Se sliši nekam nenavadno, vendar nič nove-
ga. Tako kot lani nas bo tudi letos obiskal bolniški 
duhovnik g. Miro Šlibar, ki bo ob 10h vodil somaše-
vanje. K tej maši ste še posebej povabljeni bolni in 
tisti, ki zaradi starostne oslabelosti ne morete redno 
obiskovati nedeljske maše. Pri maši boste poleg 
posebnega nagovora in spodbude deležni tudi bol-
niškega maziljenja, ki podeljuje milost ozdravljenja 
in poživitve. 
Ob tej priložnosti lepo naprošam gospodinje za 
nekaj peciva, gospodarje pa za kakšno dobro ka-
pljico, hkrati pa se vam prav lepo zahvaljujem za 
vašo dobro voljo in dosedanje sodelovanje. 
Lepo vabljeni.

STIČNA MLADIH
Letošnja Stična mladih bo potekala 21. septembra 
2019 pod geslom: Tukaj sem - zgodi se. Tako kot vsako 
leto bo srečanje potekalo od 9.00 do 17.30, ustvarjalci 
pa pripravljajo pestre vsebinske programe, delavnice, 
adoracijo; ob 14.15  bo sveta maša in po njej zaključni 
koncert s Stična bendom. 
Mladi, veselimo se vaše navzočnosti! 
Dekanija Novo mesto bo tudi letos organizirala 
skupni prevoz z avtobusom, ki nas bo čakal na po-
staji pri stari občini v Novem mestu. Prijave zbiram 
do 10. 9. 2019. Ob prijavi poravnate tudi prijavni-
no, ki znaša 5 eur.
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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

25. 8. 21. NEDELJA MED LETOM
29. 8. CELODNEVNO ČEŠČENJE V 
STOPIČAH
31. 8. Cerkev čistita in krasita STO-
PIČE in PLEMBERK.
1.   9. 22. NEDELJA MED LETOM – 
ANGELSKA – ŽEGNANJE V STOPIČAH
2.   9. Vpis k verouku in prvi šolski dan
4.   9. Začetek verouka
6.   9. PRVI PETEK
7.   9. PRVA SOBOTA
7.   9. Cerkev čistita in krasita 
HRUŠICA in HRIB
8.   9. 23. NEDELJA MED LETOM – 
blagoslov šolskih torb ob 10h
12. 9. Srečanje ŽPS ob 19:45
14. 9. Škofijski molitveni dan za 
nove duhovne poklice in srečanje 
ministrantov na Zaplazu, ob 10h
14. 9. Cerkev čistita in krasita 
OREHEK in BREZOVICA.
15. 9. 24. NEDELJA MED LETOM – 
srečanje bolnih in ostarelih pri 
maši, ob 10h 
18. 9. Skupna dekanijska pripra-
va na krst v Šmarjeti, ob 19h
21. 9. STIČNA MLADIH
21. 9. Cerkev čistita in krasita 
DOLŽ in VRHE.
22. 9. 25. NEDELJA MED LETOM 
– Slomškova – žegnanje na CE-
ROVCU ob 10h.

BLAGOSLOV ŠOLSKIH 
TORB IN POTREBŠČIN
Spoštovani starši in otroci, 
tudi letos vas vabim, da v 
nedeljo, 8. septembra, ob 
10h, prinesete šolske torbe in 
potrebščine v župnijsko cer-
kev. Med sveto mašo bomo 
prosili dobrega Boga, da 
vse to blagoslovi. Njegovega 
blagoslova pa bomo prosili 
tudi za nas, da bi nam šlo 
učenje in delo dobro od rok. 
Naj bo vse usmerjeno v dobro 
človeštva ter v Božjo čast in 
slavo.

Škofijski molitveni 
dan za nove 
duhovne poklice
14. 9. vas vse lepo vabim 
na Zaplaz, kjer bo ob 10h 
potekal škofijski molitveni 
dan za nove duhovne 
poklice. Ob tej uri bo 
potekalo tudi srečanje za 
ministrante, zato se mini-
stranti, prosim, prijavite, 
kdo se bo udeležil sreča-
nja. Med tem srečanjem 
bosta dva bogoslovca 
sprejeta med kandidate za 
diakonat.

Hvala vsem staršem in starim 
staršem, ki že leta in leta otroke 
skrbno vodite k veroučni uri in 
skupaj z njimi pridete k nedeljski 
maši. Čeprav uspehov vašega 
truda pogosto ne vidite, naj 
vam to ne vzame poguma. Med 
setvijo in žetvijo je včasih dolgo 
obdobje. Kateheta vas spoštuje-
va in želiva vsaj malo prispevati 

k duhovni rasti vaših otrok. Bog 
vas živi!

Cenik knjig: 
razred knjiga del. zvezek
1 9 eur
2 10 eur
3 10 eur
4 12 eur
Od 5 do 8 8,50 eur 5,50 eur

URNIK VEROUKA  V STOPIČAH
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

6. razred    
6.30 – 7.15

8. razred     
6.30 – 7.15

9. razred    
6.30 – 7.15

7. razred    6.30 
– 7.15

3. razred   
14.30 – 15.15

4. razred   
14.45 – 15.30

2. razred   
15.20 – 16.10

1. razred   
15.35 – 16.05
5. razred   
16.30 – 17.15

URNIK VEROUKA NA DOLŽU
ČETRTEK

15.00 – 15.30 4. razred
15.30 – 16.00 3. razred
16.00 – 16.35 1. in 2. razred

Vse razrede poučuje g. župnik, razen 5., 6. in 7. razreda, ki jih poučuje 
g. katehet Iztok Kavšek.
VPIS k VEROUKU za leto 2019/20 velja za veroučence vseh razredov, saj 
ob prijavi dobijo knjigo in delovni zvezek.
Otroke boste lahko vpisali 2. 9. 2018, od 8h do 18h.

Tadej Kersnič, župnik
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23. NEDELJA 
MED LETOM

8. september

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

PONEDELJEK
9. september
Peter Klaver

19h (HRUŠICA) 

TOREK
10. september
Nikolaj Tolentinski

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
11. september
Prot in Hijacint

19h (HRUŠICA)  

ČETRTEK
12. september
Marijino ime

19h (HRUŠICA) 

PETEK
13. september
Janez Zlatousti

19h (OREHEK) 

SOBOTA
14. september
Povišanje sv. Križa
24. NEDELJA
MED LETOM – 
SVETN. KANDID.
15. september

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

PONEDELJEK
16. september
Kornelij

19h (STOPIČE) 

TOREK
17. september
Robert Bellarmino

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
18. september
Jožef Kupertinski

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
19. september
Januarij

19h (OREHEK) 

PETEK
20. september
Andrej Kim idr. 
kit. mučenci

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
21. september
Matej (Matevž)

19h (STOPIČE) 

25. NEDELJA
MED LETOM 
SLOMŠKOVA
22. september

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

21. NEDELJA
MED LETOM
25. avgust

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

PONEDELJEK
26. avgust
Ivana Bichier

18h (CEROVEC)                       
19h (DOLŽ) 

TOREK
27. avgust
Monika

Maša drugje

SREDA
28. avgust
Avguštin

19h (CEROVEC)                                

ČETRTEK
29. avgust
Mučeništvo Janeza 
Krstnika - dan 
celodn. češčenja

9h (STOPIČE) 
17h (STOPIČE) 

PETEK
30. avgust
Feliks

19h (STOPIČE)

SOBOTA
31. avgust
Rajmund Nonat

15h (GTV pri Ključarjevi kapelici)  
                  za zdravje
19h (CEROVEC) 

22. NEDELJA 
MED LETOM - 
ANGELSKA
1. september

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

PONEDELJEK
2. september
Marjeta

19h (STOPIČE) 

TOREK
3. september
Gregor Veliki

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
4. september
Rozalija Sicilska

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
5. september
Mati Terezija

19h (CEROVEC) 

PRVI PETEK
6. september
Zaharija

18h (DOLŽ) 19h (STOPIČE) v 
zahvalo za zdravje

PRVA SOBOTA
7. september
Marko Križevčan

19h (STOPIČE) 


