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Šmarnice

Š

marnična pobožnost je vsekakor ena najbolj poznanih
ljudskih pobožnosti in tudi ena najbolj priljubljenih,
ne le v Sloveniji. Čeprav se je udeležujejo predvsem
otroci in starejši ljudje, posebej na podeželju, vsi na vasi
vedo, da nekdo moli tudi zanje. Pobožnost do Marije se
izkaže kot možna pot do Jezusa: Po Mariji k Jezusu!
Skozi ves mesec maj smo vsi lepo vabljeni k šmarnični
pobožnosti, da obnovimo ljubezen in zaupanje do Božje
Matere Marije.
Slovenski katehetski urad po pooblastilu Slovenske
škofovske konference za leto 2016 pripravlja:
šmarnice za otroke z naslovom Pater, ki je videl Jezusa,
avtorja mag. Aca Jeranta in šmarnice za odrasle z
naslovom Ljubim te, Terezija, avtorja dr. Jožeta Urbanije.
V svetem letu usmiljenja, ki ga povezujemo z
zakramentom spovedi, so v februarju v Rim prinesli
posmrtne ostanke dveh velikih spovednikov: sv. p.
Leopolda Mandića in sv. p. Pija. O slednjem je papež
Frančišek dejal, da je bil »služabnik usmiljenja«. Zato je
življenjepis o p. Piju v letošnjem letu še kako primerno
šmarnično branje.
Šmarnice za odrasle pa bodo spregovorile o Tereziji Deteta
Jezusa, ki sodi danes med najbolj simpatične svetnice:
mladostna, duhovita, izvirna, človek upanja, blizu vsem, ki
ljubijo in želijo biti ljubljeni, zaljubljena v Jezusa. Njemu se
prepušča, da jo po ravni in kratki poti pripelje do svetosti.
Iz svoje skromne samostanske celice objema vse ljudi in
jim s povestjo svoje duše ter s svojim življenjem pričuje o
brezmejnem Božjem usmiljenju. Goreče želi, da bi ljudje
sprejeli Božjo neskončno ljubezen, kajti človeško srce je
nemirno, dokler ne sprejme te Ljubezni brez meja.
»Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj …«

M.U.

»Takó se Marijo
častí, ko maj nje
lepoto slavi …«
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Gospodov vnebohod

Škofijsko srečanje mladih

K

23. aprila 2016 bo potekalo škofijsko srečanje
mladih v Zavodu Friderika Ireneja Baraga. Prvo
srečanje mladih je potekalo že 3. oktobra 2009.
Letos pa je 10-letnica škofije ponudila
priložnost za drugo srečanje. Odbor
za mlade je skupaj z animatorji
oratorija pripravil razgiban program,
ki je deloma oblikovan ločeno za različne
starostne skupine in vključuje pričevanja
zanimivih gostov, izkušnjo skupne molitve,
mladinsko sveto mašo ter koncert
skupin duhovno ritmične glasbe.
Vabljeni vsi mladi iz naše
škofije, med njimi tudi birmanci,
oratorijski animatorji, skavti in
študentje, ne glede na to, če ste
vključeni v kakšno skupino ali
ne, da si srečanje zabeležite v
svoj koledar in nanj povabite tudi
svoje prijatelje.
Program srečanja:
9.15 - zbiranje
9.30 - 10.45 pričevanja gostov
10.45 - 11.15 čas za malico
11.15 - 12.15 ločen program za študente, dijake in
birmance
12.30 - 13.00 molitev in priložnost za sveto spoved
13.00 - 14.00 sveta maša z g. škofom
14.00 - 15.00 zaključek s koncertom

ristusovo vstajenje in vnebohod sta eno
dejanje oziroma eno dogajanje. K vstajenju v
pravem pomenu besede spada tudi vnebohod, saj
se je Kristusovo poveličanje izvršilo z
vstajenjem.
Takrat je šel nevidno v nebesa. Vidno
izvršen vnebohod, štirideseti dan po
vstajenju, je le poseben vidik in učinek
vstajenja.
Ko pravimo, da je Kristus šel v nebesa,
hočemo povedati, da ni več pod
zakonom in postavo končnih in
minljivih stvari, da ni podvržen
silam narave in zgodovine, času
in prostoru. Po svojem vnebohodu
je v vseh časih in prostorih. Je nad
vsemi časi in prostori.
Začel je povsem nov, nam sedaj
nedostopen, način bivanja!
Ko v veroizpovedi molimo, da „sedi
na desnici Očetovi“, priznavamo, da
je deležen vse Božje moči in slave.
Jezus iz Nazareta, ki je trpel stisko
in revščino zemeljskega življenja, ki
so ga ljudje izgnali iz svoje srede in ga je svet videl,
kako trpi in umira na križu, je zdaj „odet“ v Božji
sijaj, v Božjo slavo in postavljen za Gospoda vseh
stvari.
Praznik Gospodovega vnebohoda pomeni, da je bil
Kristus s svojim vstajenjem postavljen za Gospoda,
kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji,
in z močjo svojega Duha že deluje v srcih ljudi:
in ne prebuja v njih le hrepenenja po prihodnjem
veku, ampak že sam tudi oživlja, očiščuje in krepi
vse tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina
ljudi prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj
človeško in si v ta namen podvrgla zemljo“ (CS
38,1).
Slavo, ki jo je Kristus že prejel od Boga, svojega
Očeta, hoče dati tudi nam. Od tedaj naprej, ko je šel
k Očetu, je tudi nam odprta pot k Bogu.
Nič več se nam ni treba bati skrivnosti našega
bivanja. Nič več nismo ujetniki, sužnji smrti in
greha. Naša usoda je v rokah našega Odrešenika in
Gospoda, ki je molil: „Oče, hočem, naj bodo tudi ti,
ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo
gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil,
preden je svet nastal“ (Jn 17, 24).
T.K.

Vir: France Oražem Leto Kristusove skrivnosti 61 - 63

Pridi, ne bo ti žal!

Praktični predlogi, kako biti usmiljen
v Letu usmiljenja, DRUGI DEL
(Vzeto iz spletne strani Aleteia.org)
29. Ustvari kratek vsakodnevni obred ob koncu
dneva za odpuščanje tistim, s katerimi živiš (in ga
razširi nanje). »…sonce naj ne zaide nad vašo jezo«
(Ef 4, 26)
30. Naredi seznam svojih sovražnikov. Potem vsak
dan moli zanje.
31. Nasmehni se nekomu, pozdravi ga ali kratko
spregovori z nekom, ki ni v tvojem vsakdanjem krogu.
32. Daj nekaj svojega (kar imaš res rad) nekomu, za
katerega veš, da se bo tega razveselil.
33. Na poti na delo ali z njega moli Rožni venec
božjega usmiljenja. (http://www.molitev.net/
molitev/bozje-usmiljenje)

34. Ko ti je težko biti usmiljen z drugimi, moli Litanije
ponižnosti kardinala del Vala –žal samo v angleščini.
(http://catholicism.about.com/od/prayers/qt/Litany_
Humility.htm)
35. Naredi »Dnevnik hvaležnosti« za svojega zakonca.
Vanj napiši drobne stvari, za katere si mu hvaležen.
Ugrizni se v jezik in ga preberi naslednjič, ko boš
hotel svojega sozakonca v trenutku svoje frustracije
kritizirati.
36. Nauči se narediti Ignacijanski Eksamen vsak večer.
Spominjati se Božjega usmiljenja vsako noč nam
pomaga biti usmiljen. (http://www.moli.si/eksamen/)
37. Na provokacije odgovori s spoštovanjem, za kakršno
želiš, da bi ti ga izkazal tisti, ki provocira.
38. Nauči se Jezusovo molitev (molitev srca) in jo
uporabljaj. (Gospod Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se
mene grešnika. – to molitev ponavljaš.)
39. Med tednom si vzemi par minut in se ustavi v
cerkvi. Za trenutek sedi pred tabernakljem, preprosto
zato, da bi bil s Kristusom, Usmiljenim. Če tega ne
moreš, meditiraj pred križem.
40. Moli devetdnevnico za nekoga, ki ga ne maraš.
41. Napiši pismo nekomu in mu pokaži, kako
pomemben je zate.
42. Ponudi se, da bi bral nekomu, ki je bolan ali depresiven.

Termini nedeljskih žegnanj 2016
1. 5. Dolž, začetek ob 10h pri kapelici s
Florjanovo procesijo in nadaljevanje
s sveto mašo
8. 5. Zajčji Vrh ob 10h
15. 5. Pangrč Grm ob 10h
22. 5. Šentjošt ob 10h
12. 6. Veliki Cerovec ob 10h
26. 6. Brezovica ob 10h
17. 7. Črmošnjice ob 10h
24. 7. Hrušica ob 10h
31. 7. Gornja Težka Voda ob 10h
21. 8. Mali Orehek ob 10h
29. 8. CELODNEVNO ČEŠČENJE v Stopičah
4. 9. Stopiče ob 7h in 10h
18. 9. Veliki Cerovec ob 10h
25. 9. Dolž ob 10h
13. 11. Dolž ob 10h

10. 4. 3. velikonočna nedelja in začetek
TEDNA MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE
POKLICE
11. 4. Srečanje zakonske skupine ob 20h
17. 4. 4 velikonočna nedelja, nedelja
Dobrega Pastirja
18. 4. Tretji sestanek za starše
prvoobhajancev ob 19:45
20. 4. Skupna dekanijska priprava
staršev na krst otrok, ob 20h v Šmarjeti
25. 4. Poljska maša v Šentjoštu ob 19h
1. 5. 6. velikonočna nedelja, nedelja
turizma
1. 5. Žegnanje na Dolžu. Začetek ob
10h s Florjanovo procesijo pri kapelici in
nadaljevanje z mašo.
2. 5. Začetek šmarnic v Stopičah ob 19h
2. 5. Prošnji dan – poljska maša na
Gornji Težki Vodi ob 18h
3. 5. Prošnji dan – poljska maša v
Črmošnjicah ob 18h
4. 5. Prošnji dan – poljska maša v
Malem Orehku ob 18h
5. 5. Praznik Gospodovega vnebohoda
6. 5. Prvi petek in obisk z Najsvetejšim
po domovih
7. 5. Prva sobota
7. 5. Blagoslov motorjev v Stopičah.
Začetek zbiranja ob 12:30h, maša ob 13h.
8. 5. 7. velikonočna nedelja in žegnanje
na Zajčjem Vrhu ob 10h
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 +
3. VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
10h (STOPIČE) ++ Cimrmančič
10. april
Franc in starši, obl.
+ Martina Koračin
PONEDELJEK 19h (OREHEK) + Stanislav Judež, obl.
11. april
++ Pavla, obl., in
starši Udovč
Stanislav
TOREK
8h (STOPIČE) za duše v vicah
12. april
Zenon Veronski

SREDA
13. april

19h (HRUŠICA) ++ Jože Kastrevec,
obl., in starši

ČETRTEK
14. april

19h (HRUŠICA) + Jože Kobe, obl.

PETEK
15. april

19h (DOLŽ) + Janez Šašek, obl.

SOBOTA
16. april

18h (DOLŽ) v zahvalo
19h (HRUŠICA) ++ Janez, starši in
vsi pokojni Brulc

Ida

Lidvina

Paternij

Bernardka
Lurška

4. VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
DOBREGA
10h (STOPIČE) ++ Šimic Jože, 13. obl.,
PASTIRJA
in starši
17. april
+ Alojzija Goršin

PONEDELJEK
18. april

19h (DOLŽ) ++ Ucman Janez, obl.,
in starši Lesar

TOREK
19. april

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
20. april

ČETRTEK
21. april

19h (OREHEK) ++ Hočevar Martin
in Ida, obl. (Mali
Orehek)
++ Pepca Turk in vsi
pokojni iz druž. Turk
(Mali Orehek 6)
19h (STOPIČE) ++ Marija Klobučar
in Martina Koračin

PETEK
22. april

19h (STOPIČE) + Rozalija Mužar
živi in rajni Kresal

Evzebij

Leon IX

Teotim

Anzelem

PONEDELJEK
25. april

19h (ŠENTJOŠT) poljska maša

TOREK
26. april

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
27. april

19h (STOPIČE) ++ Marija in Ivan
Kafol, obl.
+ Jožefa Luzar
19h (CEROVEC) ++ Drabovi (Cerovec)

Marko

Marija, Mati
dobrega sveta
Cita

ČETRTEK
28. april

Peter Chanel

PETEK
29. april

19h (DOLŽ) ++ Kobe Marjana in
Janez, obl.

SOBOTA
30. april

19h (OREHEK) + Ivan Šašek, obl.

Katarina
Sienska
Pij V.

6. VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za župljane in

NEDELJA
TURIZMA
1. maj

+ Anton Ljubi, 4. obl.
10h (DOLŽ) ++ Janez Juršič, obl., in
Marija,
živi in pokojni gasilci

PONEDELJEK
2. maj

18h (GORNJA TEŽKA VODA) poljska
maša
19h (STOPIČE) + Franc Štangelj, obl.
+ Janez Brkopec, 5. obl.
18h (ČRMOŠNJICE) poljska maša

Atanazij

TOREK
3. maj

Filip in Jakob

SREDA
4. maj
Florijan

ČETRTEK
5. maj
GOSPODOV
VNEBOHOD
PETEK
6. maj

Dominik Savio

SOBOTA
7. maj
19h (OREHEK) ++ Jože in Jožefa
Šašek (Zajčji Vrh 10) Gizela
+ Jože Mirtič, ml.
Jurij
(Sela 9)
7. VELIKONOČNA
NEDELJA
5. VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
DRUŽB.
24. april
10h (STOPIČE) + Anton Fortuna
OBVEŠČANJA
+ Slavka Može
8. maj
Hugo

SOBOTA
23. april

19h (STOPIČE) + Marija Pavlič, obl.
18h (OREHEK) poljska maša
19h (DOLŽ) ++ starši Saksida, brat
Jože in teta Marija
+ Jelka Barukčić
7h (STOPIČE) + g. Edi Eberl
10h (DOLŽ) ++ Jože Golobič, obl., in
ostali pokojni Golobič
19h (STOPIČE) + Anton Andrejčič, obl.
19h (STOPIČE) ++ Anton, obl., in
Justina Bojanc
(STOPIČE) Ob 12:30 zbor in ob 13h
maša za vse žive in rajne motoriste
in motoristke + blagoslov
19h (STOPIČE) + Roman Petek
7h (STOPIČE) za župljane
10h (ZAJČJI VRH) vsi pokojni
Rukševi

