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PROSTOR V GROBU
Gospod, v Tvojem grobu je poleg Tebe še veliko 
prostora, zato lahko odložim tja vse, kar bi moral 
že zdavnaj pokopati. Tja polagam najprej virus, 
ki polni naše grobove, tja prilagam naš strah, ki 
neti naše prepire; tja med kamne bom odložil 
otrdelo srce, da se zmehča in oživi ob Tvojem 
telesu; tam, ob  Tvojem vznožju je še prostor za 
moje poraze in ob Tvoje vzglavje bom odložil 
svoje nemoči; v preddverju se znebim svojih 
oltarjev z maliki, da ne bom zapravljal časa za 
lažna upanja; in tam, pri Tvoji srčni strani bom 
prislonil težo skrivnosti, ki mi dela temačne in 
boleče trenutke. Gospod, naj bo v njem še kaj 
prostora za naše nezaupanje, ki nas omamlja z 
dvomi in pobegi; odstopi košček groba še naši 
samozadostnosti, s katero zidamo obrambne zi-
dove; stisni v njegov kot še našo žalost, ki nas 
zaliva zaradi odhodov bližnjih. Ti, ki si za nas 
prelil sveto kri in daroval sveto telo, nam daj 
vstati s Teboj v veselje življenja. Naj iz Tvojega 
groba vzbrsti svoboda za nas, naj vstanemo v 
mlado jutro, da bomo začutili Tvojo prisotnost in 
ljubezen, da bomo sprostili svoja prijateljstva, se 
poslovili od sumničavosti in zamer, da naše srce 
ne bo hladen grob zate! Bratje in sestre, ob tej 
veliki noči spustimo pomlad v svoje srce, spus-
timo nepovabljene, ki trkajo na vrata, spustimo 
vanj vstalega Kristusa, prebudimo se in vsto-
pimo v velikonočno zgodbo; odvežimo z verig 

naša hrepenenja, uglasimo strune naših harf na 
pesmi vstajenja in prisluhnimo melodiji veliko-
nočne aleluje! 
p. Pavle Jakop 

Velika noč je prehod od sužnja, najemni-
ka in hlapca k sinu. Od smrti k življenju. 
Božji Sin Jezus Kristus nas je odrešil in po-
sinovil. Zdaj vstopamo vanj in živimo kot 
sinovi Očeta v svobodnem in radostnem 
odnosu z njim.  Naj vas veselje nad svojim 
sinovstvom in nad Kristusom, našim bra-
tom, ki je za nas storil tako veliko in čudo-
vito reč, spremlja celo življenje. 

Veselo veliko noč vam želim!  
Kristus je vstal! Zares je vstal! 

župnik Tadej



Na kratko o predlogih in pobudah 
zadnjega sestanka ŽPS, ki je potekal 
12. 3. 2022
1. MLADI ste bili vključeni v čiščenje in krašenje 
cerkve. KOGA se smatra pod to skupino? Pred-
vsem srednješolce in študente pa tudi oratorijske 
animatorje in voditeljice: Tinkara Koračin, Vesna 
Udovč in Tina Bačar. Res je, da niste povezana 
skupnost. Morda niste niti skupina, ki bi imela re-
dno vez z župnijo. Pa se vseeno obračamo člani 
ŽPS tudi na vas, da najdete pred sobotnim dopol-
dnevom še kakšnega prijatelja/prijateljico in kan-
ček dobre volje ter se pridružite urejanju župnijske 
cerkve in okolice. Kar brez strahu. Ne boste sami, 
ker se lahko že na začetku tedna pred soboto po-
vežete z gospo Bernardko Cimrmančič s Hriba, 
ki vam bo svetovala in vam pomagala pri odlo-
čitvi, kako in kaj storiti. Prvo tako urejanje bo že 
9. aprila, ob 8h zjutraj. Kontakt gospe Bernardke 
je: 031 367 179.

2. Pred veliko nočjo bomo v soboto, 9. 4. 2022, 
med 10. in 12. uro, v učilnici izdelovali velikonočne 
butarice. Poleg članov ŽPS dobrodošli starši in ot-
roci. Otroci lahko s seboj prinesejo škarje, vrvice, 
okraske, trakove, dodatke … Za bršljan bo poskr-
bljeno. 
3. Osebno iščem nekoga, ki bi bil pripravljen za 
župnijo izpeljati ves postopek spremembe na-
membnosti gospodarskega objekta poleg župni-
šča za večnamenski prostor, kjer bi svoje mesto 
našla Župnijska Karitas in Animatorji Stopiče. 
Hkrati bi se v tem prostoru lahko uredil tudi WC za 
obiskovalce svete maše. Istočasno bi radi uredili 
tudi dokumentacijo za postavitev drvarnice poleg 
te stavbe. 
4. Na ŽPS je stekel pogovor tudi glede nespre-
jemljivega predloga novele zakona, ki predlaga 
ukinitev termina zakonske zveze kot zveze moža 
in žene, ukinitev naziva očeta in mati, kar vodi v 
popolno razvrednotenje pojma družina.  
5. Pasijon letos berejo redni bralci Božje besede. 
Naslednji sestanek ŽPS Stopiče bo 23.04.2022, ob 
19.30 uri.

V župnijski cerkvi je že pripravljen nabiralnik z 
napisom „ZA CVETJE“. Darovi bodo namenjeni 
za okrasitev  božjega groba in cerkve. V torek, 
12. 4. 2022, ob 17h pa prosim za čiščenje in 
urejanje cerkve in okolice VSE ŽUPLJANE, ki 
lahko pridete. Lepa hvala za vsak vaš prispevek, 
ki ga boste vložili tudi v zunanjo lepoto obha-
janja velike noči. 

Letos naša župnija vodi molitev za nove duhov-
ne poklice ob molitvenem shodu na Zaplazu v 
nedeljo, 1. maja, od 15:30 do 16:00. Po molitvi 
bo sledila maša za nove duhovne poklice, pri ka-
teri prav tako sodeluje naša župnija. Prosim vas 
za sodelovanje in da se vsi, ki bi želeli iti, čim prej 
prijavite, da še pravočasno naročim avtobus. 
Hvala in vse dobro. 

Molitev za 
nove duhovne 
poklice na 
Zaplazu 

Vabilo in prošnja ob 
pripravi cerkve in okolice na 
praznovanje velike noči



OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

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. 

OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

NAPOVEDNIK

3. 4. 5. POSTNA NEDELJA – TIHA - KRIŽEV 
POT NA PANGRČ GRMU, ob 14h, in maša
6. 4. Srečanje Župnijske Karitas Stopiče, 
ob 19:30, z gostjo sestro Slavko Cekuta
8. 4. ŽENSKI VEČER, ob 20h V 
DRUŽBENEM DOMU STOPIČE
9. 4. Cerkev ob 8h čisti in krasi MLADINA.
9. 4. Izdelovanje butaric za cvetno 
nedeljo, od 10h do 12h v učilnici. 
Dobrodošli starši in otroci.
10. 4 CVETNA NEDELJA - KRIŽEV POT V 
STOPIČAH, ob 15h, in SPOVEDOVANJE.
(Blagoslov butaric in oljčnih vejic bo pri 
obeh mašah.) 
11. 4. Srečanje zakonske skupine, ob 19:30
12. 4. Predpraznično čiščenje cerkve in 
okolice, ob 17h – VSA ŽUPNIJA
14. 4. VELIKA NOČ
20. 4. Skupna dekanijska priprava  
na krst v ŠMARJETI, ob 19h
23. 4. Cerkev ob 8h čistita in krasita 
HRUŠICA in HRIB.
23. 4. Srečanje ŽPS, ob 19:30 
24. 4. BELA NEDELJA – NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA
30. 4. Cerkev ob 8h čistita in krasita 
BREZOVICA in OREHEK.
1. 5. 3. VELIKONOČNA NEDELJA – 
ŽEGNANJE NA DOLŽU
1. 5. ROMANJE NA ZAPLAZ in naše 
sodelovanje – več preberite v vabilu. 

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

Časovni razpored dogodkov na veliko soboto
Ob 6.30 bo v Stopičah blagoslov ognja.
Od 7h dalje bo izpostavljeno Najsvetejše v Božjem grobu do 
začetka obredov ob 19h. 

MOLITVENE URE:
7h Dolž
8h Vrhe
9h Črmošnjice
10h Šentjošt in Verdun
11h Zajčji Vrh in Sela
12h Veliki Orehek, Mali 

Orehek in Brezovica
13h Gornja Težka Voda
14h matere z majhnimi 

otroki
15h Plemberk in Hrušica
16h Dolnja Težka Voda
17h Stopiče 
18h Pangrč Grm, Cerovec, 

Iglenik in Hrib.

Velika nedelja
Začetek z vstajenjem pri Božjem grobu bo ob 6:30 zjutraj, s 
procesijo po vasi in prvo sveto mašo po procesiji. 
Druga sveta maša bo ob 10h. Pri obeh velikonočnih mašah 
bo »ofer«. 

Vsem, ki sodelujete pri teh obredih, pri pripravi nanje 
ali pri velikonočni procesiji, se lepo zahvaljujem in že-
lim veliko Božjega blagoslova.

BLAGOSLOV JEDIL:
11:30 Gornja Težka Voda
12:00 Cerovec 
12:30 Črmošnjice
13:00 Šentjošt
13:30 Hrušica
15:00 Orehek
15:15 Brezovica
15:30 Zajčji Vrh
16:00 Dolž
17:00 Stopiče

Obredi velikonočne vigilije 
se bodo pričeli ob 19h, zunaj 
cerkve s prižiganjem veli-
konočne sveče, procesijo v 
cerkev, velikonočno hvalnico 
in sveto mašo, ko se bodo pri 
slavi znova oglasili zvonovi.



+ MAŠNI NAMENI +
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VELIKI 
PONEDELJEK
18. april
Evzebij

19h (STOPIČE) v čast Božjemu 
                       usmiljenju za domovino

TOREK
19. april
Ekspedit

19h (STOPIČE) v čast Božjemu 
                       usmiljenju za domovino

SREDA
20. april
Teotim

18h (STOPIČE)  v čast Božjemu 
                       usmiljenju za domovino

ČETRTEK
21. april
Anzelem

18h (STOPIČE) 
19h (STOPIČE) v čast Božjemu 
                       usmiljenju za domovino

PETEK
22. april
Hugo

19h (STOPIČE) v čast Božjemu 
                       usmiljenju za domovino
                   

SOBOTA
23. april
Jurij

19h (STOPIČE) v čast Božjemu 
                       usmiljenju za domovino
                           

2. 
VELIKONOČNA 
BELA NEDELJA
24. april

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

PONEDELJEK
25.april
Marko

19h (ŠENTJOŠT) po namenu

TOREK
26. april
Marija, Mati 
dobrega sveta

7h (STOPIČE) po namenu

SREDA
27.april
Cita

19h (HRUŠICA) 

ČETRTEK
28.april
Peter Chanel

19h (STOPIČE) 

PETEK
29. april
Katarina Sienska

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
30. april
Pij V.

19h (STOPIČE) 

3. 
VELIKONOČNA  
NEDELJA
1. maj

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
10h (DOLŽ) 
POPOLDNE ROMAMO NA ZAPLAZ, 
MOLIMO IN SODELUJEMO PRI MAŠI 
ZA NOVE DUHOVNE POKLICE.

5. POSTNA 
NEDELJA - 
TIHA
3. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
10h (STOPIČE) 
                v čast Božjemu usmiljenju za  
                domovino, za zdravje
14h (PANGRČ GRM) KRIŽEV POT - 
                                 ZAKONCI
                           

PONEDELJEK
4. april
Izidor Seviljski

19h (STOPIČE) 

TOREK
5. april
Vincencij Ferrer

7h (STOPIČE) 

SREDA
6. april
Irenej iz Srema

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
7. april
Janez Krstnik de la Salle

19h (CEROVEC) 

PETEK
8. april
Maksim in Timotej

19h (STOPIČE) ŽENSKI VEČER V 
                        DRUŽBENEM DOMU 
                        STOPIČE, ob 20h

SOBOTA
9. april
Maksim Aleksandrijski

19h (HRUŠICA) 

CVETNA 
NEDELJA 
10. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                      župljane
10h (STOPIČE) 
                        v čast Božjemu 
                        usmiljenju za domovino
15h (STOPIČE) KRIŽEV POT – FIAT in 
                        SPOVEDOVANJE

PONEDELJEK
11. april
Stanislav

19h (STOPIČE) 

TOREK
12. april
Zenon Veronski

19h (HRUŠICA) 

SREDA
13. april
Ida

19h (DOLŽ) 

VELIKI ČETRTEK
14. april
Lidvina

19h (STOPIČE) v čast Božjemu 
                        usmiljenju za domovino

VELIKI PETEK
15. april
Paternij

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

VELIKA 
SOBOTA
16. april
Bernardka Lurška

19h (STOPIČE) v čast Božjemu 
                        usmiljenju za domovino

VELIKA NOČ
GOSPODOVO 
VSTAJENJE
17. april

6:30(STOPIČE) Velikonočna procesija 
                        in maša za vse žive in 
                        pokojne župljane
10h (STOPIČE) 
                    v čast Božjemu usmiljenju 
                    za domovino


