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Zapoj veselo, o kristjan,
veselja tvojega je dan,

VELIKA NOČ

odrešeni smo vsi pogube,

elika noč prinaša novico, da je Jezus Kristus vstal od
mrtvih. Toda preden se je to zgodilo, je nase vzel vse
grehe preteklosti, grehe tistega časa in grehe, ki jih
bo človeštvo še storilo. Greh je namreč povzročitelj smrti.
In Jezus je ob tem trpel.
Ko nekdo trpi, se ostali poleg njega običajno ne veselijo,
pač pa čutijo žalost in sočustvujejo. V času Jezusovega
trpljenja in smrti je po svetopisemskem poročilu občutila
žalost in sočustvovanje le manjšina, ostali pa so se veselili
kazni, ki si jo greh sicer praviloma zasluži. Jezus si ni
zaslužil kazni za naše grehe. Sam je bil nedolžen. Vendar je
to moral storiti, da bi nas rešil večne smrti.
V postnem času smo zato skušali sočutiti z Jezusom in
materjo Marijo. Post je znamenje tega, hkrati pa tudi čas,
ko smo skušali zatreti tisto, kar nas povleče, da grešimo.
Ponos ...
Z veliko nočjo pa se bo vse spremenilo. Razveselili se bomo
rešitve, ki nam jo podarja vstali Zveličar. Toda vse to lahko
ostane samo navodilo, kako in kaj naj čutim ob tem času,
zapisano v katekizmu, zapisano na tem papirju.
Kaj v resnici je vstajenje od mrtvih in da si ga res želim, pa
lahko človek doume samo ob resnični izgubi prijateljev,
sorodnikov, bratov, sester, moža ali žene, ki ga je resnično
ljubil ali ljubila. Kaj je vstajenje, začutiš šele, ko iskreno
želiš, da bi se spet znova za vedno srečal, nikoli več ločil
in živel bolj srečno, kakor pa tukaj in zdaj. To pa je samo v
Njegovi navzočnosti, ki je za nas umrl in vstal, tako, kakor
nam je napovedal in obljubil. Zato vsem voščim veselo
veliko noč, ki je predokus nebeškega veselja. Aleluja!

otroci večne smo obljube.

V
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Aleluja!
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Poklic matere je večen

V

današnjem svetu hitenja, prevladujočih
materialnih dobrin in drugih uspehov se vse več
žena odloči za malo otrok ali pa nič. Poklic matere
pa je največji, najlepši, a tudi najbolj težak.
Pri tem poklicu ne moreš narediti kariere, lahko
pa vsakdan napreduješ. Napreduješ ob prvem
nasmehu otroka, ob njegovem prvem koraku, ko ti
prvič reče mama …
Napreduješ počasi, delo pa ima tri izmene, ni
dopusta, pogosto tudi bolniške ne. Toda vsak dan
zase je uspeh, včasih veselje, včasih razočaranje.
Toda otrok je oseba zase, zato je dobro, da svojih
razočaranj ne kažemo.
Mati mora imeti ljubeče srce, tople roke in varen
objem. Mora biti močna, pogumna in odpuščajoča.
Ljubiti mora otroka ne samo takrat, ko je dober in
ljubezniv, še bolj takrat, ko doživlja razočaranja.
Mati ga mora neopazno voditi. To je njeno
življenjsko poslanstvo.
Ni mogoče prešteti prečutih noči matere, izmeriti
njenega strahu in bolečine.
Leta tečejo, otroci pa zapuščajo rodno gnezdo. Poklic
matere pa se pri tem ne konča. Dan za dnem pa
posveča otrokom svoje misli, svoje molitve. Bogu
se zahvaljuje za njihovo srečo, vedno pa za njihove
težave trpi. Ob vsakem prijaznem nasmehu otroka
se ji obraz pomladi in njeno srce je poplačano.
Kot sem že omenila, so njeno največje
napredovanje njeno otroci; ko pridejo do
kruha, strehe nad glavo, do lepe družine.
In če matere živijo dovolj dolgo,
pričakajo tudi vnuke, one pa
napredujejo v babice. Takrat
postanejo ponovno mlade,
vesele, modre in
svojo dobroto kažejo
mlademu rodu.
Poklic matere je
večen. Kako lepo
je biti mati!
Ani Kobe

Sveti Jožef

19.

marca goduje sv. Jožef, mož device Marije in
Kristusov krušni oče . Je zavetnik nerojenih
otrok, očetov, družine, beguncev, izseljencev, delavcev,
zavetnik srečne smrti, pa tudi novomeške škofije.
O Jožefovem so nekoč obrtniki nehali delati pri
umetni luči, češ da sv. Jožef čevljarjem luč upihne.

Podatki o Jožefom rojstvu in smrti
niso znani, domnevno je umrl,
preden je Jezus dopolnil 18
let, saj se v poznejših
poglavjih Svetega pisma
ne pojavlja več. Z družino
je stanoval v Nazaretu
v Galileji. Sveto pismo
navaja, da so bili
njegovi predniki iz rodu
kralja Davida. Jožef je
bil po poklicu obrtnik,
po vsej verjetnosti tesar,
ki mu je Jezus v mladih letih
pomagal v delavnici.
Temelj vseh odlik sv. Jožefa je v tem, da je bil od
vekomaj izbran za »ženina«, za deviškega moža
Marije, iz katere si je druga božja oseba po moči
Svetega Duha privzela človeško naravo, da bi
odrešila vse človeštvo.
Sv. Jožef je učlovečenega božjega Sina kot svojega
varovanca in rejenca ljubil tako rekoč kot svojega
sina, in sicer z globoko in požrtvovalno ljubeznijo,
podobno oni, ki jo je Marija imela do svojega
otroka. Tudi Kristus sam gotovo ni takoj za Marijo
ljubil nobenega človeka s tako ljubeznijo.
Razumljivo je torej, da se k sv. Jožefu verniki radi
zatekajo zlasti v težavnih družinskih zadevah, pa
tudi v gospodarskih in podobnih stiskah. Poseben
zavetnik je sv. Jožef krščanskim očetom v njihovi
skrbi za svoje otroke, ki so v podobnih nevarnostih,
kakor je bil Jezus, ko mu je kralj Herod stregel po
življenju. Radi se k sv. Jožefu priporočajo mladi
ljudje v boju za ohranitev svoje čistosti. Še posebej
je sv. Jožef zgled in priprošnjik vsem tistim, ki si
morajo s trdim delom služiti svoj kruh; zato se
od leta 1955 obhaja na 1. maj poseben praznik sv.
Jožefa delavca. Ker je sv. Jožef bil deležen sreče,
da sta ob njegovi smrtni postelji stala Jezus in
Marija, velja sv. Jožef za posebnega pomočnika in
priprošnjika za srečno zadnjo uro. In kako bi Kristus
mogel odbiti prošnje sv. Jožefa, ko je rečeno, da je bil
v življenju »njima pokoren«, Jožefu namreč in Mariji?
K češčenju svetnikov nujno spada tudi prizadevanje
za oblikovanje svojega življenja po svetnikovem
Oddane maše:
+ Ana Goršin – 19 maš
+ Vilko Hribar – 23 maš
+ Frančišek Drab – 14 maš

zgledu, kar je velik pripomoček
pri hoji za Kristusom. Mož
pravičnega in dobrega srca,
mož neomajnega zaupanja v
Boga, mož vere in pokorščine,
mož deviške spoštljivosti,
zvestega dela in skrbnosti za
svojo družino zasluži, da ga
častimo tudi s posnemanjem
njegovega zglednega življenja.
M.U.
(VIR: Strle: Leto svetnikov, 1, 1999.
Smolik, M., ur., Celje, Mohorjeva
družba, str. 670-676.)

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

V

župnijski cerkvi je že
pripravljen nabiralnik z
napisom „ZA CVETJE“. Darovi
bodo namenjeni za okrasitev
božjega groba in cerkve. 22.
3. 2016 ,ob 8h, pa vabim k
čiščenju in urejanju cerkve in
okolice vse, ki lahko pridete.
Iskrena hvala za vsak vaš
prispevek, ki ga boste vložili
v lepoto obhajanja največjega
krščanskega praznika.

Časovni razpored dogodkov na veliko soboto
Ob 6.30 bo v Stopičah
blagoslov ognja za domove, od
7h dalje pa 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. Otroci naj pridejo skupaj s
starši, ko je na vrsti njihova vas.
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 velikonočne sveče,
procesijo v cerkev, velikonočno hvalnico in sveto
mašo, ko se bodo pri slavi znova oglasili zvonovi.
Velika nedelja
Slavje bomo začeli z vstajenjem pri Božjem grobu, ob
6:30 zjutraj, s procesijo po vasi in prvo sveto mašo po
procesiji. Druga sveta maša bo ob 10h. Pri obeh mašah
bo ofer.
Vsem, ki sodelujete pri teh čudovitih, simbolno močnih
obredih, pri pripravi nanje ali pri velikonočni procesiji, se
lepo zahvaljujem in želim veliko Božjega blagoslova.

13. 3. Križev pot v Pangrč Grmu ob 14h
14. 3. Srečanje zakonske skupine ob
20h
15. 3. Srečanje KLJUČARJEV v
župnišču ob 19h
16. 3. Dekanijska priprava staršev na
krst otrok, ob 19h v Šmihelu
19. 3. Delavnica za izdelovanje butaric
v veroučni učilnici ob 10h.
19. 3. Nastop pevskih zborov v OŠ
Stopiče ob 19h
20. 3. Križev pot in praznično
spovedovanje, ob 14h v Stopičah
22. 3. Generalno čiščenje cerkve in
okolice ob 8h
24. 3. VELIKI ČETRTEK
25. 3. VELIKI PETEK – NI MAŠ, SAMO
KRIŽEV POT, OB 15H V STOPIČAH in
OBREDI VELIKEGA PETKA ob 19h
26. 3. VELIKA SOBOTA, CELODNEVNO
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V BOŽJEM
GROBU, BLAGOSLOV OGNJA IN JEDIL
TER VELIKONOČNA VIGILIJA
27. 3. VELIKA NOČ
30. 3. Srečanje GOSPODARSKE
komisije v župnišču ob 19h
1. 4. Prvi petek v mesecu
2. 4. Prva sobota v mesecu
3. 4. 2. velikonočna, bela nedelja,
nedelja Božjega usmiljenja
10. 4. 3. velikonočna nedelja

OZNANILA izdaja
ŽUPNIJA STOPIČE
župnija Stopiče
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Odgovarja:
Telefon: 07/30-89-275
Tadej Kersnič, župnik
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče:
SI56 1990 0500 8620 650
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.
Ker je nedelja Gospodov dan, je torek dan gospodov. ;) :)
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
5. POSTNA
– TIHA PAPEŠKA
NEDELJA
13. marec
PONEDELJEK
14. marec
Matilda

TOREK
15. marec

Ludovika de
Marillac

SREDA
16. marec

Hilarij Oglejski

ČETRTEK
17. marec

Jedrt (Jerica)

PETEK
18. marec

Ciril
Jeruzalemski

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Košmerlj, obl.
++ Ilar Alojz, obl., in Angela
14h (PANGRČ GRM) KRIŽEV POT
in MAŠA
18h (STOPIČE) ++ družina Murn
(Juretovi) in
France Koračin, obl.
+ Tatjana Doljak, obl.
17h (HRUŠICA) + Frančiška
Srebrnjak, 7. dan
18h (STOPIČE) po namenu
+ Alojzija Goršin
18h (CEROVEC) + Frančišek Drab

10h (DOLŽ) ++ Živec Miha, obl., in
Frančiška,
Kirn Marija in Kobe
Jožef, Jezusov
Angelca
rednik
18h (STOPIČE) + Jože Goršin,
+ Janez Hrovat, obl.
2. POSTNA
7h (STOPIČE) za župljane
- CVETNA
10h (STOPIČE) ++ Jožefa, obl. in
Alojz Rozenberger
NEDELJA
++ Brkopec in Jožefa Božič
20. marec
++ Slavka Može, 30. dan
14h (STOPIČE) KRIŽEV POT in SPOVED

PONEDELJEK 19h (HRUŠICA) ++ Štefanija Šafar,
21. marec
obl., in starši
TOREK
22. marec

19h (STOPIČE) + Janez Boltez, 1. obl.
+ Rozalija Mužar

SREDA
23. marec

19h (OREHEK) + Kristina Turk, obl.
+ Jože Ovniček, obl.
(Brezovica 1)

Lea

Alfonz Turibij

TOREK
29. marec

19h (CEROVEC) ++ starši, obl., in
Janez Juršič

SREDA
30. marec

19h (STOPIČE) vsi živi in pokojni
Regina, Marija, obl.

ČETRTEK
31. marec

19h (HRUŠICA) + Jožef Brulc

PETEK
1. april

18h (DOLŽ) ++ rodbina Bačar

Tomaž
Tolentinski

19h (STOPIČE) + Jožefa Luzar

SOBOTA
2. april

19h (STOPIČE) + Avguštin Stane,
13. obl.

Bertold

Janez Klimak
Kornelija

18h (STOPIČE) + Anton Brkopec,
2. obl., in ostali Brkopec
++ Kastelic Matilda
in Franc, obl.
18h (STOPIČE) ++ Gorenc in Barborič
++ starši in brat
Gazvoda, obl. (Črmošnjice)

SOBOTA
19. marec

Nikolaj iz Flüe

VELIKONOČNI 7h (STOPIČE) po namenu
PONEDELJEK
28. marec
10h (STOPIČE) + Štefan Murgelj,
Milada (Marija)
2. obl.
Praška

Frančišek
Paolski

2.
7h (STOPIČE) za župljane
VELIKONOČNA–
BELA NEDELJA, 10h (STOPIČE) ++ stari starši in
BOŽJEGA
starši Udovč
USMILJENJA
++ Jože Puhan, starši
3. april
in brata Hribar
PONEDELJEK
4. april

19h (CEROVEC) + Avguštin Zver, obl.

TOREK
5. april

8h (STOPIČE) za duše v vicah

Izidor Seviljski

Vincencij Ferrer

SREDA
6. april

Irenej iz Srema

ČETRTEK
7. april

19h (STOPIČE) ++ Bukovec Ivana,
obl., in družina Gazvoda Herman Jožef
PETEK
Katarina Švedska
8. april
VELIKI PETEK 15h (STOPIČE) KRIŽEV POT
Maksim in
25, marec
Timotej
Gospodovo
19h (STOPIČE) OBREDI VELIKEGA
oznanjenje
Rebeka
PETKA
SOBOTA
19h (STOPIČE) ++ Pavlič Terezija in 9. april
VELIKA
Franc
SOBOTA
Maksim
26. marec
Aleksandrijski
VELIKI
ČETRTEK
24. marec

Evgenija

VELIKA NOČ
27. marec

19h (DOLŽ) ++ Neža in Jože Primc,
obl.
++ Jelka Barukčić
19h (STOPIČE) + Jožef Goršin, obl.
+ Anton Fortuna
19h (CEROVEC) ++ Marija in Franc
Brkopec, obl.

18h (HRUŠICA) + Frančiška
Srebrnjak, 30. dan
19h (DOLŽ) + Turk Anton, obl.
+ Udovč Janez in Marija, obl.
3. VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za župljane
6:30 (STOPIČE) velikonočna
procesija in maša za župljane NEDELJA
10h (STOPIČE) ++ Cimrmančič Franc
10. april
10h (STOPIČE) ++ Pepca in Lojze
in starši, obl.
Gal, obl.
+ Martina Koračin
+ Stane Renuša, obl.

