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Kako nas nagovarja pesem? Molitev lepa – ja, lepa 
molitev, vendar ali se tega zavedamo, ko izgovar-

jamo molitve, ki sestavljajo rožni venec, ali slišimo, 
kaj nam govori posamezna molitev, kaj nam govorijo 
skrivnosti veselega, svetlega, žalostnega in častitlji-
vega dela rožnega venca?
Izhajam iz sebe!
Starejša gospa me je na romanju v Medjugorju spraševa-
la, če sploh  in koliko molimo rožni venec v družini, koliko 
sama. Malo sem hotela stvar olepšat. Ja. Koliko pa je tega 
pri nas, pri meni.
Rekla je, da ji včasih uspe zmoliti vsaj tri dele, vendar ne vsak 
dan. Pa sem pomislila: stara je, doma je, ja, kaj pa dela, 
ona bi lahko zmolila vse dele dvakrat na dan. Ima 
ves čas, ne velikih skrbi, saj zdaj že otroci skrbijo 
zanjo in ji strežejo. No, nisem še v njenih letih, sem 
pa doma, še vedno s kopico dela, pa saj se lahko moli 
tudi ob delu. Moji rožni venci izgledajo nekako tako: z 
veliko volje,  imam namen, imam prošnje, imam zahvale; 
vse že sestavim, tudi vero zmolim, pa uvodne prošnje si 
tudi pripravim, kako bom ob delu štela desetke in molim 

in delam in po treh urah ugotovim, da 
nisem končala prve desetke. Se je še kdo 
prepoznal v tem? Razočarana sem nad 
seboj, pomislite, kako razočarana je naša 

»Kraljica 
venca 

rožnega, naj celi 
svet ti hvalo da. 

Je človek star že ali 
mlad, naj rožni venec 

moli rad.«

MESEC OKTOBER - MESEC ROŽNEGA VENCA
»MOLITEV LEPA ZA VSAK DAN, LE MOLI RAD JO, O KRISTJAN, 
PRILOŽNOSTI DOVOLJ IMAŠ, DA Z NJO MARIJI HVALO DAŠ.«

(nadaljevanje na naslednji strani)



Napovednik

Oratorij Stopiče 2020
Ideja o oratoriju je že nekaj časa počasi zorela v 
naših mislih, saj je v župniji prav manjkalo nekaj 
takega, kar bi privabilo otroke in mladino skupaj. 
V začetku leta se je zbrala manjša skupinica mla-
dih in želja je začela preraščati v načrte. „Letos 
bomo izvedli oratorij!“ Vedeli smo, da nas čaka 
zares veliko dela in da bo celotna organizacija 
velik izziv, še posebej, ker smo vse skupaj prip-
ravljali prvič. Vendar je nekje treba začeti in ni 
potrebno, da je že takoj na začetku vse popolno, 
če je narejeno s srcem. 
Začeli smo z zbiranjem bodočih animatorjev in 
prvimi spoznavnimi srečanji, nato pa je naše 

priprave prekinila korona. Nismo vedeli, ali bomo 
oratorij sploh lahko izvedli, vendar nismo hoteli 
kar odnehati, zato smo ga prestavili na konec 
avgusta, dodali nekatere varnostne ukrepe in 
upali na Božjo pomoč. Glavne priprave so tako 
potekale med počitnicami, še posebej v zadnjem 
mesecu smo animatorji postali redni obiskovalci 
župnišča. Zasedli smo celotno učilnico, vadili 
dramsko igro, iskali ideje za delavnice, velike 
igre, se pripravljali na kateheze, pili župnikovo 
cedevito in se imeli vse bolj fajn. Bližje kot je bil 
sam oratorij, bližje smo si bili med seboj in na 
koncu smo že prav nestrpno pričakovali, da se 
nam na župnijskem prostoru pridružijo še otroci.

Vsi trije oratorijski dnevi so bili zelo razgibani, 
naše glavno vodilo pa je bila svetopisemska Este-
rina zgodba. Vsako jutro smo zbrani v krogu za-

(nadaljevanje s prejšnje strani)

in Odrešenikova mati. Imam priložnosti, da po-
častim mater Marijo, imam priložnosti, da ji dam 
z molitvijo hvalo in da ji z molitvijo dam zahvalo 
za mnoge stvari, dogodke. Ne čakajmo, da bomo 
bolni in v postelji, saj je že mnogo bolnikov reklo: 
»Tudi molit ne morem.«
Sebi in vsem vam, dragi bralci, polagam na srce: 
»Zberimo se v mesecu oktobru, usedimo se in 
darujmo čas zbrane molitve naši materi Mariji, v 
veselju in radosti, v žalosti in bridkosti, v zdravju 
in bolečini... «. Zahvaljujmo se, prosimo jo, izko-
ristimo priložnost. D.R.

Župnijsko romanje 

bo letos zaradi COVID 19 nekoliko drugačno. 
V primeru lepega vremena ali če vsaj ne bo dež-
ja, bomo v nedeljo, 4. 10. 2020, ob 8:30 z Dolža 
poromali peš mimo Glažute k nekdanji cerkvici 
Sv. Egidija pri Fabriki. Maša bo predvidoma ob 
11h in kosilo ob 12h. 
Ker je Trdinovo leto, bomo nekaj izvedeli tudi o 
njem in o preteklih duhovnikih v naši župniji. 
Po kosilu bomo odšli še v cerkev Sv. Miklavža 
na Pangrč Grmu, kjer bodo litanije.
Že ob prijavi v župnišču boste plačali ter izbrali 
kosilo: ali porcijo odojka po 10eur ali porcijo 
čevapčičev po 8eur. Za izbrano hrano boste pre-

jeli točno določen kupon. Cena porcije vključuje 
še kruh, zelenjavo, krožnik, pribor, ajvar, gor-
čico. Pijačo boste kupili na romanju. Tisti, ki ne 
morete peš, se lahko z avtom odpeljete direktno 
do Fabrike. 
Za tiste, ki ne morete hoditi in nimate avtomo-
bila, pa smo priskrbeli prevoz s kombiji. Število 
mest za te potnike je omejeno na 24. Kombiji 
pa bodo pobirali le na naslednjih avtobusnih 
postajah: STOPIČE, OREHEK, ZAJČJI VRH, DOLŽ, 
VRHE in CEROVEC. Pobiranje teh potnikov se bo 
začelo v Stopičah ob 9h.



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

20. 9.   25. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV – 
ŽEGNANJE NA CEROVCU, ob 10h
24. 9.   Srečanje ŽPS, ob 19:45
26. 9.   Cerkev čistijo in krasijo IGLE-
NIK, CEROVEC in ČRMOŠNJICE. 
27. 9.   26. NEDELJA MED LETOM – 
Slomškova, ekumenski dan – ŽEG-
NANJE NA DOLŽU, ob 10h
1. 10.   MESEC OKTOBER – MESEC, 
POSVEČEN MOLITVI ROŽNEGA VENCA. 
2. 10.   PRVI PETEK V MESECU – obisk 
bolnih in ostarelih po domovih
3. 10.   PRVA SOBOTA V MESECU
3. 10.   Cerkev čistita in krasita GOR-
NJA in DOLNJA TEŽKA VODA
4. 10.   27. NEDELJA MED LETOM 
– ROŽNOVENSKA – ŽUPNIJSKO 
ROMANJE
4. 10.   Grozdetov molitveni shod 
na Zaplazu, molitev ob 15:30 in 
maša ob 16h
10. 10. Cerkev čistita in krasita 
STOPIČE in PLEMBERK.
11. 10. 28. NEDELJA MED LETOM
17. 10. Cerkev čistita in krasita VER-
DUN in ŠENTJOŠT.
18. 10. 29. NEDELJA MED LETOM – 
MISIJONSKA

čeli z dvigom zastave in petjem 
oratorijske himne ter molitvijo, 
ki nas je ponesla v nov dan. 
Sledila je dramska igra, v kateri 
smo animatorji otrokom skušali 
na poenostavljen način prika-
zati čas, v katerem je živela 
Estera, in razložiti pomen njene 
zgodbe. Nato smo se z otroki 
pogovorili o tem, kaj so videli v 
predstavi in kakšen pomen ima 
zgodba za naše življenje. Vsak 
dan so imeli otroci tudi kate-
heze, pripravljene za različne 
starostne skupine. Prvi dan smo 
se pogovarjali o odgovornosti in 
odkrivali elemente Esterinega 
odgovornega vedenja. Drugi 
dan smo obravnavali zaupanje 
in post ter se skušali tudi sami 
v dnevu postiti od naših razvad, 
tretji dan pa smo ugotavljali, za 
kaj vse smo v življenju hvaležni. 
Po katehezah sta sledila dva 
niza  delavnic, kjer so otroci 
lahko vsak dan izbirali med raz-
ličnimi domiselnimi in zabavni-
mi aktivnostmi. Izdelovali smo 
blazinice in zapestnice, brusili 
in barvali gugalnico, gnetli 
slano testo, ustvarjali lastna 
glasbila, se podili za žogo, pekli 
dnevne sladice, izdelovali ori-
gamije, se učili skavtskih veščin 
ter se igrali razne namizne igre. 
Zaradi tako velike porabe ener-
gije smo se morali podkrepiti 
z malico iz nahrbtnika, nato pa 
je sledil še drugi niz delavnic. 
Po delavnicah so sledile velike 
igre: prvi dan smo imeli šta-
fetne igre, drugi dan smo iskali 
Esterin zaklad, zadnji dan pa 
smo imeli vodne igre, kjer smo 
bili na koncu vsi premočeni. 

Preden smo se poslovili in 
zaključili z oratorijskim dnem, 
smo se spet zbrali v krogu, za-
peli himno in spustili zastavo. 
Zadnji dan je po vsem tem sle-
dila še sveta maša na prostem, 
pri kateri so se nam pridružili 
tudi starši in drugi bližnji. Po 
koncu smo še veselo poklepeta-
li in si pomahali v slovo.
Vsi animatorji smo se tekom 
priprav zelo povezali, še bolj 
pa nas je združil sam orato-
rij. Radi smo si pomagali pri 
obveznostih, ki jih je prinašal 
posamezen dan. Nihče ni ostal 
brez dela, družbe ali smeha. 
Mislimo, da je oratorij marsiko-
mu od nas – animatorjev – dal 
ogromno, kljub temu da se sami 
morda tega niti nismo zavedali 
takoj. Urili smo se v organizaci-
ji, komunikaciji, vodenju, dra-
matiziranju in petju, kar nam bo 
v življenju prišlo še kako prav. 
Kar pa je bilo glavno, je bilo to, 
da smo se čutili povezane. Tako 
z otroki, kot tudi med seboj. 
Oratorij nam je predstavljal res 
enkratno izkušnjo. Prvega se 
ne pozabi nikoli, pravijo. Vemo, 
da bo to še kako držalo! Zato se 
iskreno zahvaljujemo vsem ani-
matorjem, župniku, otrokom 
in staršem, da ste 
se odzvali in nam 
polepšali izkušnjo. 
Upamo, da se vidi-
mo tudi prihodnje 
leto; v večjem ob-
segu udeležencev 
in animatorjev, se-
veda. :)

Tina, Vesna in 
Tinkara :)

 



PONEDELJEK
5. oktober
Favstina Kowalska

19h (CEROVEC) 

TOREK
6. oktober
Bruno

8h (STOPIČE) 

SREDA
7. oktober
Rožnovenska 
Mati Božja

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
8. oktober
Benedikta

19h (STOPIČE) po namenu

PETEK
9. oktober
Abraham

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
10. oktober
Danilo

19h (OREHEK) 

28. NEDELJA 
MED LETOM

11. oktober

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

PONEDELJEK
12. oktober
Maksimilijan 
Celjski

19h (OREHEK) 

TOREK
13. oktober
Koloman

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
14. oktober
Kalist I.

19h (HRUŠICA) 

ČETRTEK
15. oktober
Terezija Velika 
(Avilska)

19h (CEROVEC) 

PETEK
16. oktober
Marjeta Marija 
Alakok

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
17. oktober
Ignacij Antiohijski
29. NEDELJA 
MED LETOM - 
MISIJONSKA
18. oktober

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

25. NEDELJA MED 
LETOM
SVETN. KANDIDATI
20. september

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

PONEDELJEK
21. september
Matej

19h (HRUŠICA) 

TOREK
22. september
Mavricij

8h (STOPIČE) 

SREDA
23. september
Pij iz Pietrelcine

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
24. september
Anton Martin 
Slomšek 

19h (CEROVEC) 

PETEK
25. september
Firmin

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
26. september
Kozma in 
Damjan

19h (DOLŽ) 

26. NEDELJA-
SLOMŠKOVA

27. september

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

PONEDELJEK
28. september
Venčeslav

19h (OREHEK) 

TOREK
29. september
Mihael, Gabriel, 
Rafael

8h (STOPIČE) 

SREDA
30. september
Hieronim

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
1. oktober
Terezija Deteta 
Jezusa

19h (CEROVEC) 

PRVI PETEK
2. oktober
Angeli varuhi

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

PRVA 
SOBOTA
3. oktober
Frančišek Borgia

19h (STOPIČE) 

27. NEDELJA 
MED LETOM -
ROŽNOVENSKA
4. oktober

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
ŽUPNIJSKO ROMANJE, ČE LE NE BO 
DEŽJA.


