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TO JE VELIKA 
NOČ IN TO JE 
VSTAJENJE –

4. april 2021 + številka 103

ko nekdo sredi teme 
zaupa življenju in tvega 
korak; tvega, da življenju 
bolj zaupa kot smrti, in 
stopi čez mejo. Odvali 
kamen brez glasne ALELU-
JE, brez cerkvenega zbora, 
brez praznične pridige.
Naj se velika noč zgodi  v 
nas in z nami, naj zmaga 
Jezusova ljubezen v srcih 
vseh nas, da se nihče 
okoli nas ne bo počutil 
izgubljen. 
Naj hodimo po poti, pol-
ni upanja, ker je to pot 
pred nami nekdo preho-
dil; polni zaupanja, ker 
velja za vse nas Njegova 
zaobljuba, in polni lju-
bezni, ker nas Nekdo 
tako ljubi, da hodi z 
nami po tej poti.
Pesem p. Pavleta Ja-
kopa naj bo voščilo in 
nežen klic za doživeto 
Veliko noč!
D.R.

KDO NAM BO  
ODVALIL KAMEN
Dobre žene, ki so zarana hitele h grobu,
so šele na poti pomislile na oviro:
»Kako mu bomo izkazale ljubezen,
ko pa je grob zastražen in kamen zavaljen?«
A njihova ljubezen se ni dala ustaviti;
njihova ljubezen je bila hrabra in odločna,
zato najdejo vojake speče,
zato najdejo grob odprt
in angela, ki je odvalil kamen!
Vedno je tako:
ko gre ljubezen do konca, premaga ovire,
ko gre ljubezen do konca, odpre tudi grob,
ko gre ljubezen do konca, zmaga,
ker Bog naredi čudež in ljubezen nagradi!
Vedno bo tako, da se bo našel angel,
če le kreneš na pot že v temi,
če le premagaš strah in vztrajaš na poti,
če le verjameš, da ne moreš biti poražen
in če si pripravljen verovati, da On živi!
Tudi tebi je angel odvalil kamen,
zato lahko premagaš strah,
zato ne moreš biti poražen,
zato lahko vstaneš in greš naprej
in zato se lahko dotakneš Vstalega!
Tudi ti si lahko nekomu angel,
da sonce posije v njegovo srce
in začuti, da ga ima nekdo rad;
da lahko verjame, upa in ljubi
in da lahko vstane in začenja na novo!
Želim ti, da srečaš vstajenjskega angela
in da tudi ti nekomu postaneš angel vstajenja!
Aleluja!



PRENOS SV. MAŠ Tadej
Stopiče

NAROČITE SE

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

Obvestilo 
Kot vam je že znano, bodo sve-
te maše do 11. 4. 2021 zaradi 
ukrepov ob epidemiji potekale 
brez ljudstva. Maše bom pre-
našal po Youtube kanalu Tadej 
Stopiče. Obhajilo bo v tem 
času možno prejeti le po vnap-
rejšnjem dogovoru. Upajmo, 
da se po 11. 4. 2021 razmere 
izboljšajo. Prosim vas, da tudi 
sami spremljate razmere in 
spremembe ukrepov vlade RS. 

Tadej Kersnič, župnik

Velikonočno voščilo

Kristus je vstal!  
Resnično je vstal! 
Vsem voščim veselo 
in blagoslovljeno 
veliko noč. 
Naj bo Kristus  
obujen v vsakomur 
in vsak v Kristusu.

župnik Tadej 

VELIKA NOČ

4. april

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

PONEDELJEK
5. april
Vincencij Ferrer

10h (STOPIČE)  v zahvalo

TOREK
6. april
Irenej iz Srema

19h (STOPIČE) 

SREDA
7. april
Herman Jožef

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
8. april
Maksim in Timotej

19h (STOPIČE) 

PETEK
9. april
Maksim Aleksandrijski

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
10. april
Domen

19h (STOPIČE) 

BELA NEDELJA
BOŽJEGA 
USMILJENJA
11. april

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

PONEDELJEK
12. april
Zenon Veronski

19h (STOPIČE) 

TOREK
13. april
Ida

19h (STOPIČE) 

SREDA
14. april
Lidvina

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
15. april
Paternij

19h (STOPIČE) 

PETEK
16. april
Bernardka Lurška

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
17. april
Simon Barsabejski

19h (STOPIČE) 

3.VELIKONOČNA 
NEDELJA
18. april

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


