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»SPET KLIČE NAS 
VENČANI MAJ«
Maj – Marijin mesec, ko zacvetijo in zadišijo 
šmarnice, vse ozeleni in mesec maj postane me-
sec cvetja in lepote.
Tudi Marijino srce in duša sta bila polna lepote, 
izrednih milosti in sposobnosti.
Nas obremenjujejo posledice izvirnega greha: 
sebičnost, gospodovalnost, nenasitnost …
Marija ni iskala osebnih korist, ampak je spreje-
mala vse Božje, vse milosti in vse vrste trpljenja. 
Marijo ljubimo, prosimo, njene podobe krasijo 
naše domove. Vendar nekaj manjka – ne vzame-
mo jo za svojo, kakor je to storil Janez. Ne živi-
mo z njo, da bi nam razsvetljevala dni s svojimi 
nasveti, da bi nas spremljala kot popolna Mati, 

katero mnogi kličemo v potrebah in jo mnogi 
kličejo na smrtni postelji.
Marijino življenje naj ne bo za nas samo zgled 
vere, upanja in ljubezni, ampak tudi odločitev, 
da se v mesecu šmarnic podamo vsak dan v njen 
dom, v njeno življenje, v njeno trpljenje.
Naj nam pride v zavest – Marija, mi te potre-
bujemo danes. Naj nam bo tvoja bližina, tvoja 
dobrota, tvoja predanost Bogu, tvoja čistost in 
tvoja ljubezen blagoslov.
Zaščiti in ogrni nas s svojim plaščem ljubezni, da 
se nas zlo ne dotakne.
D.R.

Oratorij 2022 
V poletnih mesecih se po župnijah po 
vsej Sloveniji na oratorijih vsako leto 
zbere več deset tisoč otrok. Glavni lik 
letošnjega oratorija bo sveti Ignacij Lo-
jolski in njegovo življenje. Letos namreč 
mineva 500 let od njegovega spreobr-
njenja, obhajamo pa tudi Ignacijevo leto. 
Ignacij se je rodil leta 1491 v baskovski 

(nadaljevanje na naslednji strani)
sv. Ignacij Lojolski



tudi na spletni strani 
naše župnije. Prijave 
in plačilo bo, tako 
kot že obe leti prej, 

mogoče le spletno preko obrazca, ne pa v živo 
pri gospodu župniku. Otroka lahko prijavite na 
oratorij do 5. junija, nato se prijave zaprejo.
Podelite to informacijo naprej še drugim otro-
kom in staršem. Mi se že veselimo srečanja z 
vami!
stopiški animatorji

Povezava do prijavnice: 
https://bit.ly/3kj3Zrd

provinci v Španiji. Rojen je bil v plemiški družini na 
gradu Loyola, zato si je celo otroštvo in mladost 
želel, da bi postal dober vojak.
Maja leta 1521, ko je bil star 19 let, ga je v času 
francoskega obleganja španskega mesta Pamplo-
na zadela topovska krogla in mu poškodovala 
nogo. To je pomenilo konec njegove vojaške 
kariere. Ko je okreval, je začel prebirati zgodbe o 
življenju svetnikov in Kristusovem življenju. Potem 
ko je poromal k znameniti benediktinski opatiji 
Montserrat, se je odločil, da bo sledil Gospodu. 
Tako se je spreobrnil in se navdušil za svetost. Ne-
kaj časa je živel v samoti, kjer je tudi začel s pisa-
njem svoje znamenite knjige Duhovne vaje.
Pozneje je začel poglobljeno študirati na več uni-
verzah. Skupaj s šestimi prijatelji je leta 1534 izrekel 
redovne zaobljube in ustanovil Družbo Jezusovo 
ali jezuitski red. V Italiji je prejel mašniško posveče-

nje, skupnost pa je bila uradno priznana leta 1540. 
Sv. Ignacija posebej cenimo zaradi njegovega pri-
spevka h kontemplativni molitvi, ki ga je predstavil 
v svojem delu Duhovne vaje, in edinstvene medi-
tativne metode, ki je bila sprva mišljena kot prib-
ližno 30-dnevni umik v tišini in molitvi, z duhov-
nim vodnikom, ki nudi refleksije in duši pomaga 
pri globokem spreobrnjenju h Kristusu.
Oblike teh duhovnih vaj danes ponujajo v različnih  
kontekstih, od domačega umika s pomočjo knji-
ge, do 30-dnevnih duhovnih vaj, zelo podobnim 
Ignacijevi izkušnji.
Sv. Ignacij Lojolski je umrl leta 1556. Za svetnika 
je bil razglašen leta 1622, med isto slovesnostjo 
kot sv. Terezija Avilska, sv. Frančišek Ksaverij in sv. 
Izidor – kmet. 
Papež Frančišek je član družbe Jezusove in prvi 
jezuit v zgodovini Cerkve na papeškem položaju. 

Prijave na oratorij
Pozdravljeni, otroci in starši! 
Tudi letos bomo imeli v Stopičah oratorij. Po-
tekal bo od 22. do 24. avgusta 2022. Ker čas 
hitro beži, odpiramo prijave že sedaj. Prijavnico 
lahko najdete na Facebook profilu Župnije Sto-
piče in profilu Oratorij Stopiče, dostopna pa bo 
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(nadaljevanje s prejšnje strani)



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

1. 5. ZAČETEK MARIJINEGA MESECA in 
ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI, PRAZNIK DELA
1. 5. 3. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEGNANJE 
NA DOLŽU
1. 5. ROMANJE NA ZAPLAZ, molitev in maša za 
nove duhovne poklice. Odhod avtobusa bo ob 
14h, iz Stopič. 
6. 5. PRVI PETEK in obhajanje po domovih
6. 5. Sestanek za oratorij 
7. 5. PRVA SOBOTA 
7. 5. Cerkev ob 8h čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
8. 5. 4. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEGNANJE NA 
ZAJČJEM VRHU.
8. 5. Sveta maša ob 500-letnici smrti Jurija 
Slatkonje, Novo mesto - stolnica, ob 16h. 
9. 5. SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV, 
ob 19:45
11. 5. Srečanje KARITAS po večerni maši 
14. 5. Cerkev ob 8h čistijo in krasijo PANGRČ 
GRM, ZAJČJI VRH ion SELA. 
15. 5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEGNANJE V 
ŠENTJOŠTU
16. 5. ZAČETEK NEPOSREDNE PRIPRAVE NA 
PRVO SVETO OBHAJILO
16. 5. Srečanje zakonske skupine, ob 19:30 
18. 5. Skupna dekanijska priprava na krst v 
ŠMIHELU, ob 17h
20. 5. Cerkev in okolico ob 16h čistijo in urejajo 
STARŠI PRVOOBHAJANCEV.
22. 5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA – SLOVESNOST 
PRVEGA SVETEGA OBHAJILA, ob 10h 
23. 5. Prošnji dan
24. 5. Prošnji dan
25. 5. Prošnji dan
26. 5. GOSPODOV VNEBOHOD
28. 5. Cerkev ob 8h čistijo in krasijo Črmošnjice, 
Cerovec in Iglenik. 
28. 5. Slovesno praznovanje godu bl. Alojzija 
Grozdeta na Zaplazu, ob 10h
29. 5. 7. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEGNANJE V 
PANGRČ GRMU.

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

Zahvala
Lepo se zahvaljujem PGD Stopiče in Petru Ciglerju za oljko ter 
vsem ostalim ženam in možem, ki ste s svojim sodelovanjem 
polepšali praznovanje cvetne nedelje, velikonočnega tridnevja 
in velike noči. Hvala vam za vaš resničen dar vsem in 
Bogu. Hvala za vse ostale darove, voščila in molitve. 
Naj bo vse varno shranjeno v Božjem spominu za vas. 
župnik Tadej

Malo za šalo ...
“Kakšna je razlika med župnikom in 
policistom?”
“Župnik reče: “Gospod z vami!”
“Policist pa reče: “Gospod – z nami!”

Šmarnice za otroke 2022
Šmarnice za otroke Marija ima rada vse otroke nam v živah-
nih dialogih in pismih z vseh koncev sveta predstavijo življenje 
otrok v misijonih. Seznanijo nas s poslanstvom misijonarjev in 
nas hkrati vabijo, da bi pre-
poznali, kako nas »Bog res kli-
če tudi po ljudeh in vsakdanjih 
dogodkih«. In vse to z name-
nom, da naše »življenje pos-
tane dar za Boga«. S pomočjo 
šmarničnih nalog bomo letoš-
nje spodbude vsak dan znova 
izročali naši nebeški Materi 
Mariji. K pogovoru o misijonih 
pa bo otroke spodbujala tudi 
družabna igra, ki jo bodo sko-
zi mesec sestavili z zbiranjem 
dnevnih kartončkov. 
V Stopičah bomo brali šmarni-
ce samo takrat, ko bo tam tudi večerna sveta maša. 
V Brezovici in na Dolžu bodo šmarnice brale mamice in otroci 
ob 19h. Potekale bodo od ponedeljka do sobote. 
Začetek bo povsod 2. maja, ob 19h. 
Lepo vabljeni.
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PONEDELJEK
16. maj
Janez Nepomuk

19h (STOPIČE) 

TOREK
17. maj
Jošt

19h (ŠENTJOŠT) 

SREDA
18. maj
Janez I.

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
19. maj
Ivo Bretonski

19h (STOPIČE) 

PETEK
20. maj
Bernardin Sienski

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
21. maj
Krištof Magellanes

19h (HRUŠICA) 

6. 
VELIKONOČNA  
NEDELJA – 
TURIZMA
22. maj

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

PONEDELJEK
23.maj
Servul Tržaški

18h (OREHEK) za blagoslov polja
19h (HRUŠICA) 

TOREK
24. maj
Marija Pomočnica 
kristjanov

18h (ČRMOŠNJICE)  v zahvalo
                                za blagoslov polja
19h (STOPIČE) 

SREDA
25. maj
Beda Častitljivi

19h (GORNJA TEŽKA VODA) 
                               za blagoslov polja

ČETRTEK
26.maj
Gospodov 
vnebohod

7h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE) 

PETEK
27. maj
Alojzij Grozde

19h (DOLŽ) 

SOBOTA
28. maj
Avguštin Cantrburyski

19h (CEROVEC) 

7. 
VELIKONOČNA  
NEDELJA – 
DRUŽB. 
OBVEŠČANJA
29. maj

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

3. 
VELIKONOČNA  
NEDELJA
1. maj

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

PONEDELJEK
2. maj
Atanazij

19h (STOPIČE) 

TOREK
3. maj
Filip in Jakob, ml.

7h (STOPIČE) 

SREDA
4. maj
Florijan

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
5. maj
Gotard

19h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
6. maj
Dominik Savio

19h (STOPIČE) 

PRVA 
SOBOTA
7. maj
Gizela

19h (STOPIČE) 

4. 
VELIKONOČNA  
NEDELJA – 
DOBREGA PASTIRJA
8. maj

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

PONEDELJEK
9. maj
Izaija

19h (OREHEK) 

TOREK
10. maj
Job

19h (STOPIČE) 

SREDA
11. maj
Pankracij

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
12. maj
Leopold Mandić

18h (DOLŽ) 
19h (CEROVEC) 

PETEK
13. maj
Fatimska Mati Božja
Servacij

19h (OREHEK)  

SOBOTA
14. maj
Bonifacij

19h (STOPIČE) 

5. 
VELIKONOČNA  
NEDELJA
15. maj

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


