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Prehajamo skozi postni čas bolj ali manj uspešno.
Ali smo se uspeli približati z vso brezpogojno ljubeznijo vsem 
okoli nas, kakor se je nam približal naš Odrešenik z darova-
njem samega sebe za nas?

»Nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da 
kdo da svoje življenje za prijatelje,« je rekel 
Jezus pri zadnji večerji.
Velikonočno tridnevje – od trpljenja in umi-
ranja, tišine groba do Gospodovega vsta-
jenja – ni samo lep praznik, ko smo prosti, 
ko pospravljamo, pripravljamo dobrote, se 
veselimo druženja, ampak je zaveza, da je 
Bog z nami na vseh poteh. Za nas se daruje 
v kruhu in vinu, umiva učencem noge, pus-
ti se pribiti na križ, da nas v novem jutru 
popelje v luč velikonočnega veselja. Vse se 
lahko nadaljuje, če bomo delali, kakor nas 
je učil, če se bomo pustili spremeniti.
Če se želimo pridružiti Jezusu v njegovi sla-
vi na koncu velikega tedna, moramo najprej 
z njim skozi trpljenje in resnično biti z 
njim na Kalvariji. Bodimo zato v prazničnih 
dneh v molitvi z Jezusom, spremljajmo ga 
na njegovi trnovi poti do smrti na križu. 
V času spremljanja pa ne pozabimo, da 
smo mi sami doprinesli trpljenju s svojimi 
grehi. On pa nas je iztrgal iz rok satana in 
večne smrti za veliko ceno – ceno Njegove 
predragoceni krvi.
D.R.

KRIŽ
Dvoje rok,
razpetih za svet,
dvoje nog,
pribitih za greh,
razžaloščeno srce,
prebodeno iz gneva:
ubiti Boga.
Ubiti ga, 
ker ga v srcu ni,
ne v življenju,
ravnanju,
je pa v vesti
večnem glodanju:
morda pa je res?
Morda pa je res,
se sprašuje marsikdo.
Morda pa ta križ  
ni kar tako,
Jezus na njem,
prebičan in preboden,
Odrešitelj sveta,
poslanec Boga.
Jožef Pavlič



Ob obisku svete maše 
Cenjeni župljani, ker še vedno veljajo 
ukrepi ob epidemiji, naj na hitro osvežim 
red ob obisku svete maše. 
K sveti maši pridite najkasneje 5 minut 
do začetka. Pridite samo zdravi in nosite 
masko čez usta in nos. Ob vhodu si vedno 
razkužite roke. Eni osebi ali eni družini 
pripada 30 kvadratnih metrov. Ko greste 
k obhajilu, se držite medsebojne razda-
lje 1,5 metra. Tudi ko odhajate iz cerkve, 
počakajte, da gre ven najprej ena družina 
in šele potem naslednja. Razdaljo držite 
tudi zunaj cerkve. 
Če se vam zdi, da je v cerkvi preveč tiho, 
ker se ne moli naglas rožnega venca in 
se čutite osamljeni, vas prosim, da pred 
mašo vseeno ne klepetate, ampak v tišini 
pripravite svoje darove, ki jih boste ob 
darovanju položili na oltar, da postanejo 
telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristu-
sa. Kar boste v tej veri položili na oltar, to 
boste tudi spremenjeno in odrešeno pre-
jeli pri obhajilu za vaše življenje in ne za 
smrt. Če že prej veste, da imate kakšen 
večji greh ali niste bili pri spovedi že dalj 
časa, se z menoj dovolj zgodaj dogovorite 
za spoved. Verjemite, da se vam ne bo 
zgodilo nič hudega in naj vam ne bo nero-
dno. Jaz pa si bom to štel v čast, da sem 
bil vreden vašega zaupanja.

SPOVED, CVETNA NEDELJA IN 
VELIKONOČNO TRIDNEVJE
SPOVED
Ker tudi letos ne bo organizirane veliko-
nočne spovedi, pridite, prosim, k spovedi 

ob uradnih urah, kot so zapisane v ozna-
nilih, ali pa me pokličite na 031 810 351.

Cvetna nedelja
Najlepša hvala Petru Ciglerju in članom 
PGD Stopiče ter Krkavče za oljčne vejice, 
ki so že na voljo pri župnijski cerkvi. Do-
brodošel je prostovoljni prispevek, ki bo 
za PGD Stopiče. Prosim vas za velikoduš-
nost. Blagoslov bo pri obeh mašah. Ob 
10h bo prenos prek Youtube - Tadej Stopi-
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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

če. Lahko pa prinesete zele-
nje posamično tudi k obhaji-
lu po končani sveti maši (od 
7:40 do 8h in od 10:45 do 
12h) in ga bom blagoslovil. 
Upoštevajte varnostno raz-
daljo in  nosite masko.

Veliki petek
Ob 15h bo v župnijski cerkvi 
križev pot, ob 19h pa bodo 
obredi velikega petka. 
Na eno in drugo SE, PROSIM, 
PRIJAVITE v PONEDELJEK, 
29. 3. 2021, med 8. in 10. 
uro s klicem na 031 810 351. 
Prenos bo tudi na Youtube - 
Tadej Stopiče. 

Velika sobota
Kdor želi blagoslovljen 
ogenj, ga lahko dobi pri 
cerkvi v Stopičah, ob 7h.
Od 8h dalje bo izpostavlje-
no Najsvetejše v Božjem 
grobu do začetka obredov, 
ob 19h. 

OBIČAJNIH MOLITVENIH 
UR NE BO. BLAGOSLOVI 
JEDIL BODO POTEKALI OB 

NASLEDNJIH URAH SAMO V ŽUP NIJSKI 
CERKVI: 
Ob 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h in ob 
16h. K BLAGOSLOVU JEDIL SE PROSIM 
PRIJAVITE v PONEDELJEK, 29. 3. 2021, 
med 8. in 10. uro s klicem na 031 810 351. 
Namesto molitvenih ur bomo na začetku 
vsakega blagoslova zmolili molitev ob 
Božjem grobu pred Najsvetejšim, potem 
pa bo sledil blagoslov jedil. 10 ljudi ali 

družin je lahko v cerkvi in 10 
zunaj, kar pomeni 20 oseb na 
blagoslov. Upoštevajte razdaljo 
2m in nosite masko. Dogovorite 
se med seboj, da ena oseba iz 
vasi nese k blagoslovu več košar. 
Lahko pa jih samo prinesete in spre-
mljate blagoslov preko You tuba. Prenosi 
blagoslova jedil bodo ob 11h, 14h in 16h 
na Youtube - Tadej Stopiče. 

Obredi velikonočne vigilije se bodo priče-
li ob 19h.
NANJE se prosim PRIJAVITE v PONEDE-
LJEK, 29. 3. 2021, med 8. in 10. uro s 
klicem na 031 810 351. Prenos bo tudi na 
Youtube - Tadej Stopiče. 

Velika nedelja
Slovesne vstajenjske procesije ne bo.
Svete maše bodo ob 7h, ob 10h s preno-
som na Youtube – Tadej Stopiče in ob 19h. 
K mašama ob 7h in ob 19h se, prosim, 
PRIJAVITE v PONEDELJEK, 29. 3. 2021, 
med 8. in 10. uro s klicem na 031 810 351.

Vse prijave v zvezi z velikonočnim tri-
dnevjem sprejemam v PONEDELJEK, 
29. 3. 2021, med 8. in 10. uro s klicem na 
031 810 351.



5. POSTNA 
NEDELJA - 
TIHA
21. marec

  7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                            župljane
              PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI.   
              NAJVEČJE ŠTEVILO JE 10!
10h (STOPIČE) 
              PRIDETE TISTI, KI STE 
              DAROVALI NAMEN.

PONEDELJEK
22. marec
Lea

18h (STOPIČE) 

TOREK
23. marec
Alfonz Turibij

8h (STOPIČE) 

SREDA
24. marec
Katarina Ševdska

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
25. marec
Gospodovo 
oznanjenje

18h (STOPIČE) 

PETEK
26. marec
Evgenija

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
27. marec
Peregrin

18h (STOPIČE) 
ZVEČER PRESTAVITE URO NA 
POLETNI ČAS.

CVETNA  
NEDELJA

28. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                         župljane

PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI. 
NAJVEČJE ŠTEVILO JE 10!

10h (STOPIČE) 
PRIDETE TISTI, KI STE 
DAROVALI NAMEN.

PONEDELJEK
29. marec
Bertold

19h (STOPIČE) 

TOREK
30. marec
Janez Klimak

19h (STOPIČE) 

SREDA
31. marec
Gvido

19h (STOPIČE) 

VELIKI 
ČETRTEK
1. april
Ljuba in Irena

19h (STOPIČE) v zahvalo

PRIJAVI SE LAHKO ŠE 
9 OSEB ALI DRUŽIN.

VELIKI PETEK
2. april
Marija 
Egiptovska

15h (STOPIČE) KRIŽEV POT
19h (STOPIČE) OBREDI VELIKEGA 
                            PETKA

NA ENO in DRUGO SE LAHKO 
PRIJAVI 10 OSEB ALI DRUŽIN.

VELIKA 
SOBOTA
3. april
Rihard

19h (STOPIČE) po namenu 

PRIJAVI SE LAHKO  
10 OSEB ALI DRUŽIN.

VELIKA NOČ

4. april

  7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                           župljane

PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI. 
NAJVEČJE ŠTEVILO JE 10!

10h (STOPIČE) 
PRIDETE TISTI, KI STE 
DAROVALI NAMEN.

 19h (STOPIČE) PRIJAVI SE LAHKO 
                             10 OSEB ALI DRUŽIN

PRENOS SV. MAŠ Tadej
Stopiče

NAROČITE SE

V ČASU COVID-19 MED TEDNOM in  
OB NEDELJAH OB 10h)

Letošnji misijon na Radiu Ognjišče ...
... se bo pod naslovom »BILI SO SKUPAJ« od-
vijal od 21. do 27. marca. Glavne teme: Biti 
skupaj; Bog se razodeva tudi danes; Ali me 
ljubiš?; Hrani moja jagnjeta; Gospod, Ti veš, 
da te imam rad: Hodi za menoj; Ne boš umrl.
Naslov letošnjega misijona je narekovala 
medsebojna oddaljenost, ki je posledica 
ukrepov proti virusu. 

Vsi osrednji nagovori bodo od ne-
delje (21. 3.) do sobote (28. 3.), ob 
17h, tako imenovani mali nagovori 
(drugi pogled na temo dneva) ob 
10.15 (z izjemo nedeljskega, ki bo 
ob 18h), večerni pogovor, pri katerem k so-
delovanju vabimo tudi vas, dragi poslušal-
ci, pa bo ob 20h. Misijonske bodo tudi Sve-
tovalnice od ponedeljka do petka, ob 8h.


