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KRSTI:
V naši župniji je bilo lani krščenih 15 otrok – 9 fantov in 6 deklic. 
Od tega so bili 4 iz drugih župnij. 5 novokrščencev je bilo iz 
cerkvenega zakona, 2 iz civilnega zakona in 8  novokrščencev iz 
izvenzakonskih skupnosti. 

Ob krstu otrok želim, da bi starši res ljubili Cerkev, v kateri kršču-
jem vaše otroke. S krstom vaši otroci vstopijo v Cerkev, ki je Kris-
tusovo telo, v katerem smo lahko že zdaj pri vsaki maši dvignjeni 
k  Bogu Očetu. Več o tem preberite spodaj.  
Ostati v Cerkvi ne pomeni samo priti po krst, po ostale zakramen-
te in cerkvene usluge, ampak pomeni živeti z njo in v njej, tudi 
ko se redno zbira skupaj, ko moli, ko blagoslavlja, ko gradi, ko 
obnavlja, ko se veseli in ko žaluje. 
     V nasprotnem primeru pa se morate vprašati, zakaj bi želeli, 

da vaš otrok vstopi nekam, kamor se vam upira 
vstopiti? Tu pa neizogibno trčimo ob vprašanje 
vere, ki ni nikdar samo moja ali tvoja zasebna 
stvar. Kot ud Kristusovega telesa namreč ne 
moreš biti nikoli zasebni posameznik – ločen od 
vseh ostalih. To je podobno, kot da roka ali noga 
ne more živeti sama zase, ločena od ostalega 
telesa. Zato je pomembno, da smo dobro razgi-
bani udje, a hkrati dobro zraščeni s Kristusovim 
telesom, ki je Cerkev. Vmesne izbire ni. Nekoč 
je neki mladi mož oz. fant dejal zame: „Našemu 
župniku je hudo, ker me ni v cerkev.“ Ja, res je. 

Hudo mi je, ker te s tem ni samo v cerkev kot stavbo, 
ampak ker te tudi ni v Cerkvi – v Kristusu. Ti, ki si meni drag, zdaj 
tega ne razumeš. Upam, da ti bo dano razumeti še pravočasno. 

»Niti las z 
vaše glave 

se ne bo 
izgubil.«

Lk 21,18

(nadaljevanje na naslednji strani)



Prvoobhajancev je bilo 20. 
Tudi tu stojim pred nerešeno uganko. Zakaj 
spravljamo otroke na vsak način k prvemu sve-
temu obhajilu, če pa jim potem ne omogočite, 
da bi ga prejemali vsako nedeljo? „Za vsak slu-
čaj,“ je odgovor, ki ga je Jezus močno grajal pri 
farizejih. Morda se bo kdo izgovarjal na epide-
mijo. Lepo vas prosim. Vsi vemo, da gremo vsaj 
enkrat na teden v trgovino. Ali je res možno, da 
se človek lahko prej okuži z bežnim sprehodom 
skozi cerkev k obhajilu, kot pa s 15-minutnim 
nakupom v trgovini? 

KAJ SPLOH JE OBHAJILO in  
ZAKAJ PO SVETO HOSTIJO? 
Vse se začne pred začetkom svete maše. Že v 
tednu pred njo. V tednu se nam nabere veliko 
lepih, pa tudi manj lepih dogodkov. Lahko 
zaradi lastnih grehov in napak ali pa zaradi 
napak in grehov  drugih bratov in sester. Vse te 
darove pred mašo poimensko pripravite v dar, 
ki ga boste položili na oltar. Na primer: „Bog, 
v zahvalo ti pri tej maši darujem svojo nepotr-
pežljivost, svojo jezo pa tudi prijatelja, ki me 
je spravil v dobro voljo. Bog bo vaš dar sprejel 
in spremenil v Kristusovo telo, vi osebno pa 
ravno s tem svojim darom prav tako vstopite 
v Kristusovo telo, v katerega ste vstopili tudi 
pri krstu. V tem telesu ste potem dvignjeni k 
nebeški gostiji, kjer se srečate s tistimi, ki so 
že tam za večno. Tam, na tisti gostiji, zdaj prej-
mete tisto, kar ste prej darovali, a ne več isto. 
Kar ste darovali kot manj lepo ali celo hudo, je 
Bog vam spremenil v odrešeno in napolnjeno z 
Božjo močjo Svetega Duha. To zdaj prejmete pri 
obhajilu kot hrano, ki vam bo dala Božjo moč za 
vaše odrešenje iz kletke, v kateri ste se prejšnji 
teden znašli bodisi zaradi lastnih slabosti in 
greha bodisi zaradi slabosti in greha drugih, ki 
ste ga darovali na oltarju. Kaj pa je z dobrimi 
darovi, ki jih darujete? Na primer, če darujete 
svojo skrb ali zastonjsko pomoč ali iz ljubezni 
do svoje družine v službi skrbno opravljeno 
delo ali prijaznost v službi do svojih sodelavk 

in sodelavcev ter blagoslove, se ravno s temi 
darovi zapisujete v Božji spomin. S takimi da-
rovanimi darovi ste že zdaj vedno bolj zapisani, 
če tako rečem, v nebesih. In ko boste enkrat pri 
Bogu, se vas bo on in vsi tisti, ki ste jim poma-
gali, spomnili ravno po teh lepih darovih in vas 
bodo poklicali naprej. Zapomnite si. Nihče od 
nas se ni sam poklical v to življenje, ampak smo 
bili poklicani vanj. Če pa nas je Bog poklical 
vanj, potem nas je poklical, da bi delali dobro 
in mu to dobro tudi darovali. Prav tako pa se k 
Bogu ne pokličemo sami, ampak nas pokliče on 
skupaj z ostalimi, ki se nas spomnijo po naši 
dobroti. Ker pa te dobrote nimamo sami iz sebe, 
jo moramo črpati ravno iz svetega obhajila, ki 
je napolnjeno z Božjo dobroto. S čimer namreč 
sam nisi napolnjen, tega tudi ne moreš dati. 
Eno z drugim se torej povezuje. Vse to je moč 
sprejeti samo z vero. Dokler pa zakramente in 
življenje v Cerkvi sprejemate samo kot človeški 
običaj, do takrat pa vam zagotavljam, da v obi-
skovanju C/cerkve in v prejemanju zakramentov 
ne boste videli smisla, ker se z vami pri maši ne 
bo zgodilo čisto nič, saj ne boste prejeli Božje 
moči in življenja ter boste ostali takšni, kot pred 
obiskom svete maše ali kot če vas ne bi bilo pri 
njej. Jezus je ozdravil samo tiste, ki so mu vero-
vali. Tistim, ki mu niso, ni mogel pomagati. 

V času epidemije je vsako nedeljo priložnost za 
sveto obhajilo od 7.30 do 8.00 in od 10.45 do 
12.00.
Tudi za sveto spoved sem vam vedno na razpo-
lago med uradnimi urami ali po dogovoru. 

V lanskem letu je bilo razdeljenih okrog 12.000 
obhajil.

Osnovnošolski verouk v naši župniji obiskuje: V 
prvem razredu -  21 veroučencev, v drugem ra-
zredu - 24, v tretjem -  22, v četrtem - 20, v pe-
tem - 29, v šestem - 17, v sedmem - 11, v osmem 
– 21 in v devetem – 19 veroučencev. Skupaj 
torej 184 veroučencev.  
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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
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MLADINSKI VEROUK obiskuje približno 5 mla-
dih. 

POROKE
Letos so se v naši župniji poročili 3 pari. Od teh 
parov je eden ostal v domači župniji. Zaročence 
ob tej priliki prosim, da: 
Sklenete zakonsko zvezo v tisti župniji, v kateri 
boste živeli in se z njo tudi aktivno povežete. 
Drugače dobim nehote vtis, da bežite pred 
domačim duhovnikom, pred domačo župnijo in 
na koncu tudi pred Bogom, tako kot sta se že 
Adam in Eva skrila pred njim. 
Se najprej oglasite za datum poroke pri duhov-
niku, ki vaju bo poročil, in ne v gostilni. 
Najprej opravite pripravo na zakon; lahko preko 
spleta ali pa poiščete inf. na spletni strani Ško-
fije Novo mesto.

POGREBI:
V lanskem letu je umrlo 29 ljudi. Od tega 14 
moških in 15 žensk. 
Najstarejši pokojni je bil star 93 let, najmlajši 
pa 27 let. 
Najstarejša pokojna je bila stara 102 leti, naj-
mlajša pa 64 let. 
Najpogostejši vzrok smrti je bil rak, na drugem 
mestu odpoved srca, sledijo pljučnica, sepsa  
ali starostna oslabelost in v dveh primerih CO-
VID19 v povezavi z drugimi boleznimi.  
V 11 primerih ste za domače lepo poskrbeli in 

poklicali ali patra Marka Novaka v bolnico ali pa 
mene, da so vaši domači prejeli poslednje zakra-
mente oz. sem jih obiskoval redno za prve petke. 
Naj znova poudarim, da BOLNIŠKO MAZILJENJE 
ne prinaša smrti. 
Vendar, kolikor je odvisno od vas, prosim, ne 
dopustite, da vaši domači umrejo brez posled-
njih zakramentov. 

FINANCE:
Letošnje leto je bilo zaradi epidemije v tem 
smislu bolj slabo. Se pa ob tej priložnosti iskre-
no zahvaljujem vsem, ki ste župnijo ali pa mene 
finančno podpirali. NAJLEPŠA HVALA. 

OBNOVE in ostalo:
V letošnjem letu je bilo urejeno dvorišče pred 
cerkvijo sv. Urbana na Gornji Težki Vodi in dre-
naža okoli nje.

(nadaljevanje na naslednji strani)

The Chosen - brezplačna spletna 
serija, ki prinaša svež pogled na 
Jezusovo življenje
Saj morda boste rekli: “Ali res potre-
bujemo še eno pripoved o Jezusovem 
življenju? Saj vemo že vse!” A režiser 
Dallas Jenkins ima na to preprost odgo-
vor, da še nikdar nihče ni posnel filma ali 
serije, v katerem bi bil Jezus prikazan skozi oči 
njegovih bližnjih. Verjame celo, da ko srečamo 
Jezusa skozi njihove oči, na nas njegovo sporoči-
lo vpliva enako kot je na njih. 
>>> Več na: https://studios.vidangel.com/the-chosen/

Povzeto po si.aleteia.org



Iskreno se zahvaljujem vsem pridnim ključarjem 
in mežnarjem, ki vestno skrbite za obnovo in ure-
jenost cerkva.

DOGODKI, ki so zaznamovali to leto: 
Lansko leto si bomo zapomnili predvsem po 
epidemiji, ki nam je odnesla kar precej druženja, 
predvsem pa skupno obhajanje VELIKE NOČI in 
BOŽIČA. Kljub temu pa je bilo med poletjem kar 
precej lepih dogodkov, in sicer: 
1. V prvi vrsti velja omeniti novost v naši župniji. 

To je bil prvi samostojno izpeljan  ORATORIJ v 
drugi polovici avgusta, s približno 50 udele-
ženci. Ob tej priložnosti se iz srca  zahvaljujem 
vsem animatorkam in animatorjem, staršem in 
ostalim sodelujočim. Bilo je nepozabno lepo. 

2. Veliko žegnanj smo ravno zaradi COVID19 imeli 
na prostem, poleg podružničnih cerkva, in 
ugotovili, da je tako v bistvu še lepše, saj se 

lahko vsi vidimo in skupaj sodelujemo.
3. Tudi letos smo srečno izpeljali blagoslov trak-

torjev v Pangrč Grmu.
4. Še posebej pa sem hvaležen za čudovito žu-

pnijsko romanje k fabriki na Gorjance, kjer 
smo imeli mašo na kraju, kjer je nekoč stala 
lesena kapela svetega Egidija.

5. Kar dobršen del pastorale se je preselil na 
splet. Tako lahko vsak dan spremljate mašo po 
Facebooku, srečanje zakonskih skupin poteka 
preko Zoom-a in OŠ verouk preko e-pošte.

Ob koncu statistike za leto 2020 se zahvaljujem 
vsem župnijskim sodelavcem in sodelavkam, 
vsem ostalim, ki kakor koli pomagate in pripo-
morete k prenavljanju naše župnije. Zahvaljujem 
se vam za vsa vaša lepa praznična voščila, vsem 
pa želim Božjega blagoslova in vse najboljše v 
novem letu. 

NEDELJA 
JEZUSOVEGA 
KRSTA
10. januar

10h (STOPIČE) 

MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

PONEDELJEK
11. januar
Pavlin Oglejski II.

18h (STOPIČE) 

TOREK
12. januar
Tatjana (Tanja)

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
13. januar
Hilarij (Radovan)

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
14. januar
Sava

18h (STOPIČE) v zahvalo in prošnja 
                            za blagoslov

PETEK
15. januar
Mihej in Habakuk

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
16. januar
Honorat

18h (STOPIČE) 

2. NEDELJA 
MED LETOM-
VERSKEGA TISKA 
17. januar    
Zvonko

10h (STOPIČE) 

MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.

(PRENOS PO FACEBOOKU  
V ČASU COVID 19)

PONEDELJEK
18. januar
Marjeta Ogrska

18h (STOPIČE) v zahvalo za vse 
                            milosti

TOREK
19. januar
Makarij Aleksandrijski

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
20. januar
Fabijan

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
21. januar
Neža

18h (STOPIČE) 

PETEK
22. januar
Vincencij (Vinko)

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
23. januar
Henrik Suzo

18h (STOPIČE)

3. NEDELJA 
MED LETOM
24. januar

10h (STOPIČE) 
MAŠUJEM BREZ LJUDSTVA.


