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Romantika je v redu, potem je treba delati – na 
odnosu med možem in ženo. Najbolje je začeti 
takoj po poroki, a tudi začeti kasneje ni prepozno. 
Mnogo parov se zaveda, da dober odnos med mo-
žem in ženo vodi v srečno družino in omogoča, da 
otroci vidijo očeta in mater na delu: kako se pogo-
varjata, kako rešujeta probleme in premagujeta 
preizkušnje, kako si odpuščata, kako negujeta 
svoj odnos, kako sta pozorna drug do drugega, 
kako odločata.
Da bi zakoncem pomagali pri gradnji dobrih medseboj-
nih odnosov, jih vabimo v zakonske skupine. V njih se 
srečujemo možje in žene, ki nam ni vseeno, kaj se z našimi 
družinami dogaja, in bi radi zase in za svoje otroke odgovor-
no poskrbeli ter jih pripravili na življenjske izzive.
V zakonski skupini se redno srečuje 4 - 8 zakon-
skih parov. Srečanja so mesečna in trajajo dve 
uri. Delo poteka s pomočjo metode pogovora po 
gradivih, ki so jih za osem letnikov pripravili v Dru-
žini in Življenju.

Zakonci v zakonski skupini Stopiče se 
srečujemo 5. leto. Leta 2014 sta imela v 
Stopičah pričevanje Vilma in Dani Siter, 
ustanovitelja društva Družina in Življe-
nje. Predstavila sta delo zakonskih sku-
pin in nas s svojim zgledom in globoko 
vero tako navdušila, da smo tudi v naši 
župniji ustanovili zakonsko skupino. 

"Prosim", 
"hvala" in 

"oprosti"  
so besede,  

ki odpirajo pot 
dobremu družinskemu 
življenju.

Papež Frančišek 

ZAKONSKA SKUPINA



Napovednik

Kako poteka delo zakonskih skupin 
Družine in Življenja (tudi v Stopičah)?
•  Zakonci se potrudimo, da se redno, mesečno 
srečujemo.
•  Na srečanje se ni treba posebej pripravljati. Ob-
vezna oprema sta le Sveto pismo in dobra volja.
•  Po srečanju si zakonca še doma vzameta čas za 
sebe in se pogovarjata. Za pomoč imata gradivo 
»Trenutki za naju«. 
•  Do naslednjega srečanja je ob-
vezen »randi«, to je zmenek, ki ga 
organizira enkrat mož (tako, da je 
všeč ženi), drugič pa žena (tako, da 
je všeč možu). 
•  Duhovnik je povabljen, da v skupi-
ni sodeluje kot enakovreden član in 
skupino bogati s svojimi osebnimi 
izkušnjami.
 
Pred petimi let nas je bilo 7 parov, 
sedaj nas je 12 in smo v ustanavljan-
ju še ene zakonske skupine. Prisrčno 
vabljeni novi pari, da se nam pridru-
žite. Lahko že jutri, v ponedeljek, ko 
je naše naslednje srečanje. Dobimo 
se ob 19:30 pred župniščem. 
Pridita tudi vidva! 

Pričevanja zakoncev, ki obiskujejo 
zakonsko skupino v Stopičah
27 let sva čakala in si želela, da bi tudi v župniji 
Stopiče zaživela zakonska skupna. Pred petimi 
leta se je ta najina želja uresničila. Bogu hvala in 
župniku ter DiŽ-u. Nama je v veliko spodbudo in 
pomoč, da si vzameva več časa zase, da se posku-
šava več pogovarjati, da iščeva rešitve za najine 
velike in majhne težave. Naša mesečna srečanja 
so doživetja. So pravi Božji blagoslov. Zakonska 
skupina nama veliko pomeni. Postali smo prijatelji, 
radi se srečujemo in družimo. Zakonska skupina 
raste in kmalu bomo lahko ustanovili še drugo, 
zato je prostora še za kakšen par, ki želi delati za 
rast svojega zakona. Pridružite se nam.

Danica in Franci Bačar

Srečevanje v zakonski skupini nama pomeni spros-
titev in prijazno sprejetost v skupnosti prijateljev, s 
katerimi nas povezujejo skupne vrednote. Spozna-
la sva, da v težavah nisva osamljena, ampak da se 
s podobnimi problemi kot midva, spopadajo tudi 
drugi. Delo po programu nama omogoča učenje ko-
munikacije, kakršne prej nisva poznala. Posledica 
je, da sva postala bolj povezana, kar se odraža tudi 
pri otrocih. Priporočava!

Irena in Damjan Šeruga

Skupina pomeni vzpodbudo, da si 
prizadevava za boljše medsebojne 
odnose. V njej čutiva pozitivno narav-
nanost in prijateljsko povezanost.
Ob težavah v njej dobiva moč in 
upanje za naprej.

Marija in Joško Klemenčič

V zakonski skupini sva spoznala, da 
imajo vsi podobne težave kot midva. 
Od začetkov zaljubljenosti, do vzgo-
je otrok ...Vsi smo v sebi ranljivi, 
rastemo pa ob težavah, ko stopimo 
korak nazaj in zaupamo Bogu. Ob 
partnerju postajamo taki, kakršne si 
je zamislil Bog.  Seminarji DiŽ  nama 
predstavljajo „navodila za uporabo 
novega aparata“ .

Mateja in Franc Gazvoda

Rada prideva na srečanje zakonske skupine Sto-
piče, preprosto zato, ker se imava lepo. Takrat se 
čutiva povezana med seboj, imava čas za naju, 
tako kot nekoč.
Še posebej rada pa greva na vikend seminarje, ki 

Temeljna načela za delovanje zakon-
skih skupin so: 
1. Spoštovanje sozakonca: Nikoli 
ne pripoveduj nič takega, kar bi ga 
kakorkoli prizadelo. 
2. Pravica molčečnosti: Če na vpra-
šanje ne želiš odgovoriti, lahko be-
sedo prepustiš drugemu. 
3. Odločitev obeh: Potrudita se, da 
sta na srečanjih prisotna oba, da 
vama je srečanje v zakonski skupini 
pomembno in ga uvrstita visoko v 
urnik prioritet. 
4. Načelo diskretnosti: V javnosti 
nihče ne sme širiti vsebin pogovo-
rov s srečanj zakonske skupine. 
5. Pravica do lastnega mnenja (ni rep-
lik): Vsak član zakonske skupine ima 
lahko o določeni stvari svoje mnenje, 
ki ga drugi nima pravice izpodbijati.



Napovednik

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

15. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA
16. 12. Začetek božične devetdnevnice 
21. 12. Cerkev čistita in krasita VERDUN 
in ŠENTJOŠT.
22. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA in spove-
dovanje, ob 15h
24. 12. Prvi sveti večer in otroška pol-
nočnica, ob 19h
25. 12. BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
26. 12. Štefan, diakon, prvi mučenec
28. 12. Cerkev čistita in krasita HRUŠI-
CA in HRIB.
29. 12. SVETA DRUŽINA
  1.   1. Marija, Sveta Božja Mati
  3.   1. PRVI PETEK
  4.   1. PRVA SOBOTA
  4.   1. Cerkev čistita in krasita OREHEK 
in BREZOVICA.
  6.   1. KOLEDOVANJE!!!  Na praznik 
Gospodovega razglašenja otroci Mavri-
čnega krožka organizirajo koledovanje 
– obisk treh modrih, ki pridejo na dom 
voščit božične praznike, kaj lepega po-
vedo ali zapojejo. V kolikor želite obisk 
kolednic, se prijavite pod korom. Če bo 
prijav veliko, bo koledovanje potekalo 
še dodatni dan. 
  5.   1. 2. NEDELJA PO BOŽIČU – Med 
mašo, ob 10h, bo prepeval mešani 
pevski zbor Revoz.
11.   1. Cerkev čistita in krasita OREHEK 
in BREZOVICA.
12.   1. JEZUSOV KRST – Med mašo, ob 
10h, bo prepeval mešani pevski zbor 
Cantate Domino, po sveti maši pa bo 
še polurni koncert.

jih organizira DiŽ. Predavanja so 
duhovno, praktično in ljubeznivo 
obarvana, midva pa sva v družbi 
prijaznih in podobnomislečih ljudi.

Magdalena in Marjan Udovč

Ker v naši župniji pred leti še ni 
bilo zakonske skupine, sva bila 
vključena v zakonske skupine v 
sosednjih župnijah. Kjer je želja 
dovolj velika, se najde tudi volja 
in hvaležna sva, da imamo sedaj 
skupino tudi „doma“. To je za 
zakonski odnos in družino velik 
blagoslov in privilegij, kajti učin-
kovit pogovor med zakoncema ni 
vedno enostaven. V tej skupini 
pa se po vseh skupnih letih še 
vedno „učiva“ pogovarjati na 
tak način, da se najina ljubezen 
ohranja, raste in prenaša na 
otroke.

Mateja in Srečko Šimec

Predno sva se pridružila zakon-
ski skupini, sva obiskala DIŽ-ev 
seminar Nepozabni trenutki za 
naju, kjer sva preko bogate vse-

bine prišla do dobre naložbe v 
najin zakon. To vsebino bogativa 
na srečanjih z zakonsko skupino. 
Precej lažje se je pogovarjati, 
ko ugotoviš, da nisva edina na 
svetu, kjer kdaj »zaškriplje«. Se 
je pa zdaj lažje pogovarjati o tem. 
Gradivo zakonske skupine te vodi 
skozi pogovor in tako le-ta lažje 
steče. Trudiva se, da si vzameva 
čas zase, za zmenke in najine 
pogovore.

Marjeta in Ivan Sašek

Vesela sva, da sva pred petimi leti 
po pričevanju Vilme in Danija pris-
topila k domači zakonski skupini, 
s katero se srečujemo enkrat 
mesečno. Verjetno se tudi zaradi 
tega najin zakon vedno bolj gradi 
in bogati. Najbolj pa nama je všeč, 
da se med srečanji naredi domača 
naloga z randijem, čisto pravim, kot 
v najstniških letih, in si kljub naglici 
zaradi službenih in družinskih aktiv-
nosti še najdeva čas za naju.

Polona in Tomaž Slak

Predstavitev vokalne skupine Cantate Domino
Na nedeljo Jezusovega krsta bo med sv. mašo ob 10h prepeval zbor 
Cantate Domino, po sv. maši pa bo še polurni koncert.
Vokalno skupino Cantate Domino iz Kočevja, ki je letos obeležila 
30-letnico delovanja, je  ustanovilo sedem pevcev 
kočevskega cerkvenega zbora. Prepeva slovenske in 
tuje umetne ter ljudske pesmi, slovensko in tujo sa-
kralno glasbo, maše, gospele, priredbe slovenskih in 
tujih popevk ter Avsenikove pesmi. Njena posebnost 
je prepevanje ljudskih pesmi kočevarskih Nemcev v 
nemškem jeziku. Ob 20-letnici vzpostavitve diplomat-
skih odnosov med Slovenijo in Vatikanom je prepeva-
la pri slavnostni maši v baziliki Santa Maria Maggiore 
v Rimu. Lansko leto pa je bila na avdienci pri papežu 
Frančišku, kjer je zapela 20-tisočglavi množici na vati-
kanskem trgu. 



PONEDELJEK
30. december
Feliks

18h (OREHEK) 

TOREK
31. december
DRUGI SVETI VEČER
Silvester

18h (CEROVEC) 

SREDA
1. januar
Marija, Sveta 
Božja Mati

8h (STOPIČE) Bogu v zahvalo in za 
                          ustanovitelje župnije
18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
2. januar
Bazilij Veliki

8h (STOPIČE) v zahvalo za družino

PRVI PETEK
3. januar
Presveto 
Jezusovo ime

7h (STOPIČE) po namenu

PRVA SOBOTA
4. januar
Angela Folinjska

18h (STOPIČE) v zahvalo

2. NEDELJA PO 
BOŽIČU
5. januar

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

PONEDELJEK
6. januar
Gospodovo 
razglašenje

10h (DOLŽ) 
18h (STOPIČE) 

TOREK
7. januar
Rajmund Penjafortski

18h (CEROVEC) 

SREDA
8. januar
Severin Noriški

Maša drugje

ČETRTEK
9. januar
Pij IX.

18h (STOPIČE) 

PETEK
10. januar
Gregor Niški

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
11. januar
Pavlin Oglejski II.

18h (ŠENTJOŠT) 

NEDELJA 
JEZUSOV 
KRST
12. januar

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

3. ADVENTNA 
NEDELJA
15. december

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

PONEDELJEK
16. december
Adelajda

18h (STOPIČE) 

TOREK
17. december
Viviana

18h (STOPIČE) 

SREDA
18. december
Gacijan

18h (STOPIČE) v zahvalo, 
                            po namenu

ČETRTEK
19. december
Urban V.

18h (STOPIČE) 

PETEK
20. december
Dominik

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
21. december
Peter Kanizij

18h (STOPIČE) 

4. ADVENTNA 
NEDELJA
22. december

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                         pokojne župljane
10h (STOPIČE) 
15h  - SPOVED

PONEDELJEK
23. december
Janez Kancij

18h (STOPIČE) 

TOREK
24. december
Adam in Eva
PRVI SVETI VEČER

19h (STOPIČE) 

SREDA
25. december
BOŽIČ

00h (STOPIČE) za vse žive in 
                             pokojne župljane
8h (DOLŽ) 
10h (STOPIČE) 

ČETRTEK
26. december
Štefan

7h (STOPIČE) 
10h (DOLŽ) 

PETEK
27. december
Janez

18h (OREHEK) 

SOBOTA
28. december
Nedolžni otroci

18h (STOPIČE) 

NEDELJA
SVETA 
DRUŽINA
29. december

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

Za + T. O. bo maše v stopiški župniji opravljal g. Viktor od 14.12. do 19.12. 2019.
Za + F. M. bo maše v stopiški župniji opravljal g. Viktor od 19.12. do 1.1. 2020.
Za + J. M. bo maše v stopiški župniji opravljal g. Viktor od 2.1. 2020 do 14.1. 2020


