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... bi rad dal poudarek, ki ste ga od mene verjetno 
že večkrat slišali. Morda komu že pošteno prese-
da,  toda to je močna resnica. 
Kristjani smo s krstom vstopili v Kristusovo telo, 
ki je Cerkev. Samo v tem Božjem telesu, ki ga je  
Božji Sin prejel po rojstvu iz Marije Device, mi pri 
krstu prejmemo Božje življenje, ki je večno.  Takrat 
smo mi zaživeli na nov način. Zato je dobro, da se 
tega zavedamo, tudi ko častimo  Najsvetejše ali kadar 
ga prejemamo. Kajti lahko ga še tako močno častimo, a 
če ga ne častimo z  zavestjo, da smo v Njem, potem smo 
še vedno izven Njega in v nas ni Njegovega življenja. 
Lahko  smo še tako blizu Njega, a če nismo v Njem, 
je njegovo življenje še vedno pred nami in ne v 
nas. 
In ko prejemamo Kristusovo telo pri obhajilu, se 
spomnimo, da prejemamo vse, ki so skupaj z nami  
vstopili vanj. Tudi tiste, ki niso bili krščeni, a jih s 
Kristusom povezuje Božja svoboda. 
Spomnimo se tega, ko vsak dan znova vstanemo. Jaz 

sem v Kristusu! Kaj hočem še večjega? 
Hvala  ti Gospod za ta čudoviti dar! In 
hvala ti za vse, ki so z menoj v Tebi. 
Bodi tudi Ti v meni, ko se bom srečeval z 
njimi - s Teboj.  T. K.

»Ostanite 
v meni in 

jaz v vas. Kakor 
mladika ne more 

sama roditi sadu, 
če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne, če ne 

ostanete v 
meni.«

Jn 15,4

CELODNEVNO ČEŠČENJE
KO BOMO PRED NAJSVETEJŠIM OB DNEVU CELODNEVNEGA ČEŠČENJA ...



Napovednik

CELODNEVNO ČEŠČENJE
Na praznik mučeništva Janeza Krstnika vas va-
bim k celodnevnemu češčenju Najsvetejšega. 
Začetek bo ob 9h s sveto mašo in zaključek 
ob 17h s petimi litanijami in slovesnim soma-
ševanjem. Možnost za spoved bo od 9h naprej.
Razpored molitvenih ur:
Ob 10h – Dolž in VrheQ
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 Hru-
šica in Pangrč Grm. Ob tej uri ste k češčenju 
lepo vabljeni tudi starši s predšolskimi otroki 
in mladina.
Ob 17h sklep
Sklep bo vodil g. Jožef Kohek, župnik v Trži-
šču.

IZKUŠNJA POKLICANOSTI
Red kapucinov že več let prireja različne duhov-
ne vaje in programe. Eden izmed njih je tudi 
program „Izkušnja poklicanosti“.
To je tritedenski program duhovnega življenja, 
namenjen fantom, ki so dopolnili najmanj 17 let 
in bi radi bolj jasno spoznali namen in pomen 
svojega življenja, kakšna naj bo njihova življenj-
ska pot oziroma kam jih kliče Gospod. Program 
obstaja že več let. Letos je potekal v samostanu 
v Škofji Loki, od 1. do 20. julija, in sem se ga 
tudi sam udeležil.
Program je sestavljen iz bratske molitve, te-
matskih srečanj, pogovorov v skupini, fizičnega 
dela, osebnih pogovorov, izletov, romanja, puš-
čave ... Udeležence zelo zaznamuje svoboda od 
sveta, saj se odločijo živeti brez telefona, ra-
čunalnika in drugih naprav, ki zapolnijo tišino, v 
kateri želi spregovoriti Gospod na srce. 
Trije tedni so razdeljeni na:
1. teden je teden poslušanja. 
Postopoma smo se poskušali odpirati 
drug drugemu, da bi lahko polneje 
vstopili v občestvo z Bogom in se glob-
lje srečali tudi sami s seboj. Vstopanje 
v skrivnost in lepoto preprostega 
bogoslužja in moči Božje besede je 
temeljno za razlikovanje in odkrivanje 
Božje volje.          
2. teden je teden vere. Odkrivali smo 
odtenke Očetove neskončne ljubezni, 
Sinovo vabilo k nenehnemu spreobra-

čanju in poklicanost k svetosti, ki je dar Svetega 
Duha; Marija pa nas je spremljala pri odkrivanju 
znamenj Božjega klica in nam pomagala nanj 
tudi osebno odgovoriti.            
3. teden je teden odločitve. Peš smo se podali 
na romarsko pot v tridnevno puščavo (na Sv. Ka-
tarino, Topol) – molk in samoto – z enim samim 
življenjskim vprašanjem: »Gospod, kaj želiš, da 
storim?« Ob koncu puščave smo si podelili bo-
gastvo duhovne izkušnje in se vrnili kot goreči 
Kristusovi prijatelji in učenci. 
Program mi je bil zelo všeč. Spoznal sem živl-
jenje kapucinov v Škofji Loki. Dragoceni so mi 
bili pogovori z njimi, nova spoznanja in celoten 
čas, ki smo ga preživeli skupaj. Pokazali so se 
v najboljši luči, in sicer kot potrpežljivi, vese-
li, prijazni, odprti, sproščeni in delavni. Za to 
izkušnjo sem iskreno hvaležen in jo zagotovo 
priporočam.

Matija

Kapucinski samostan v Škofji Loki
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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

23. 8. 21. NEDELJA MED LETOM
24. - 26. 8. ORATORIJ V STOPIČAH
28. 8. GENERALNO ČIŠČENJE in KRA-
ŠENJE CERKVE ZA DAN CELODNEVNEGA 
ČEŠČENJA in za ŽEGNANJE. Čisti vsa 
župnija – ura po dogovoru.
29. 8. Dan celodnevnega češčenja 
Najsvetejšega in priložnost za sveto 
spoved na dan Mučeništva Janeza 
Krstnika
29. 8. Škofijsko romanje bolnikov in 
invalidov na Zaplaz, maša ob 10h
30. 8. 22. NEDELJA MED LETOM in 
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE
1.   9. VPIS V NOVO VEROUČNO LETO, 
od 7:30 do 19:00
4.   9. PRVI PETEK in obisk po domovih 
z Najsvetejšim 
5.   9. PRVA SOBOTA – Cerkev čistita 
in krasita OREHEK in BREZOVICA.
6.   9. 23. NEDELJA MED LETOM – AN-
GELSKA
8.   9. Marijino rojstvo – mali šmaren
12. 9. ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA 
NOVE DUHOVNE POKLICE; ob 10h mo-
litvena ura, ob 10:30 škofova maša
12. 9. Cerkev čistita in krasita DOLŽ 
in VRHE.
13. 9. 24. NEDELJA MED LETOM 
19. 9. Cerkev čistijo in krasijo PAN-
GRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
20. 9. 25. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV – 
ŽEGNANJE NA CEROVCU, ob 10h

VEROUK SE BO ZAČEL 2. 9. 2020.
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 župnik, razen 5., 6. in 7. razreda, 
ki jih poučuje katehet Iztok Kavšek.
VPIS k VEROUKU za leto 2020/21 velja za veroučence 
vseh razredov, saj ob prijavi dobijo knjigo in delovni 
zvezek.
Vpis bo potekal v torek, 1. 9. 2020, od 7:30 do 19:00.
Tadej Kersnič, župnik

Vpis k verouku
Spoštovani, 
vpis k verouku bo potekal v 
torek, 1. septembra, od 7:30 
do 19:00 v župnijski učilnici. 
Vpis je obvezen za vse vero-
učence od 1. do 9. razreda. 
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 otro-
kov krstni list, če otrok ni bil 
krščen v naši župniji. Zadošča 
tudi vaša družinska knjižica, 
ki ste jo dobili pri cerkveni 
poroki. 

Od lani dalje so od 1. do 4. razre-
da uvedeni drugačni priročniki, 
in sicer nosijo naslov BESEDE 
ŽIVLJENJA, ki jih je izdala Založba 
Brat Frančišek. 
Letos pa sledi novost za 8. in 9. 
razred. Oba razreda bosta imela 
enak učbenik, ki je hkrati tudi 
delovni zvezek in nosi naslov  
„IZBRANI – birmanski program“. 

Cenik knjig: 
razred Knjiga del. 

zvezek
1 9 eur
2 10 eur
3 10 eur
4 12 eur
5, 6, 7 8,50 eur 5,50 eur
8 in 9 15 eur

Če kdo ne zmore tega finančnega 
bremena, naj mi prosim pove.



PONEDELJEK
7. september
Marko 
Križevčan

19h (CEROVEC) 

TOREK
8. september
Marijino 
rojstvo

10h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

SREDA
9. september
Peter Klaver

19h (DOLŽ) 

ČETRTEK
10. september
Nikolaj Tolentinski

19h (HRUŠICA) 

PETEK
11. september
Prot in Hijacint

19h (OREHEK) 

SOBOTA
12. september
Marijino ime

19h (CEROVEC) 

24. NEDELJA 
MED LETOM

13. september

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

PONEDELJEK
14. september
Povišanje sv. 
Križa

8h (STOPIČE) 

TOREK
15. september
Žalostna Mati 
Božja

19h (GORNJA TEŽKA VODA) 

SREDA
16. september
Kornelij

18h (STOPIČE)  

ČETRTEK
17. september
Robert Bellarmino

19h (STOPIČE) 

PETEK
18. september
Jožef Kupertinski

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
19. september
Januarij

MAŠA DRUGJE

25. NEDELJA 
MED LETOM
SVETN. 
KANDID. 
20. september

7h (STOPIČE) 
10h (CEROVEC) 

21. NEDELJA 
MED LETOM 

23. avgust

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

PONEDELJEK
24. avgust
Jernej

19h (DOLŽ) 

TOREK
25. avgust
Ludvik IX.

19h (CEROVEC) 

SREDA
26. avgust
Ivana Bichier

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
27. avgust
Monika

19h (STOPIČE) 

PETEK
28. avgust
Avguštin

19h (DOLŽ) 

SOBOTA
29. avgust
Mučeništvo 
Janeza 
Krstnika

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA V 
STOPIČAH
9h (STOPIČE) 
17h (STOPIČE) 

22. NEDELJA 
– FARNO 
ŽEGNANJE

30. avgust

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

PONEDELJEK
31. avgust
Rajmund Nonat

8h (STOPIČE) 

TOREK
1. september
Egidij (Tilen)

19h (STOPIČE) 

SREDA
2. september
Marjeta

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
3. september
Gregor Veliki

19h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
4. september
Rozalija Sicilska

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
5. september
Mati Terezija

19h (STOPIČE) 

23. NEDELJA 
MED LETOM -
ANGELSKA
6. september

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


