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številka 34
8. maj 2016SVETA TROJICA

Kristjani verujemo v enega Boga v treh osebah. Verovati v Boga Očeta 
pomeni verovati v enega Boga, Stvarnika, ohranjevalca in dovršitelja  
sveta in človeka. Verovati v Božjega sina pomeni verovati v razodetje 

enega Boga v človeku Jezusu iz Nazareta, ki je tako Božja beseda, Božja 
podoba, Božji sin. Verovati v Svetega Duha pomeni verovati v Božjo 
delujočo oblast in moč v človeku in v svetu.

Skrivnost Svete Trojice je  prvenstvena  in najgloblja  skrivnost naše 
vere. Notranje življenje troedinega  Boga za nas ljudi ni povsem doumljiva.  
Vemo pa, da življenje treh Božjih oseb poteka v popolni edinosti in 
ljubezni. Bog je eden in troedin, ker je občestvo ljubezni. V ljubezni se med 
seboj spajata edinost in raznolikost.  Teologija uporablja izraz narava, da 
bi izrazila v Bogu edinost, in izraz oseba, da bi označila razliko.

Po zaslugi Božjega razodetja pa mnogo več vemo o odnosu Svete Trojice 
do stvarstva, še posebej do nas ljudi. Celotno delo odrešenja človeštva 
je delo Svete Trojice. Bog  »vstopi« v prostor in čas. Njegov prvi »vstop« 
je že stvarjenje. V zgodovino je vstopil z izvolitvijo in zavezo z izvoljenim 
ljudstvom, najbolj radikalno in nepreklicno pa  z učlovečenjem Božjega 
Sina. Vsa ta dejanja ga označujejo kot za svet zavzetega Boga.

Sveto pismo uporablja zelo jedrnato in temeljno definicijo, kaj  je naš 
Bog.  Je Ljubezen. Koga ljubi Bog, da ga opisujemo kot ljubezen? Odgovor je: 
ljubi ljudi. In koga je ljubil, ko na svetu še ni bilo ljudi? Vesolje, vsemirje, bi 
lahko odgovorili.  Vemo, da je vesolje staro nekaj milijard let. In koga je Bog 
ljubil pred nastankom kozmosa, da ga lahko opišemo kot ljubezen? Bog je 
ljubezen v samem sebi; to je bil že pred nastankom časa. Od vedno ima v sebi 
Sina, Besedo, ki ga ljubi z neskončno ljubeznijo, t.j. v Svetem Duhu. Bog je 
občestvo oseb. Tri božje osebe popolnoma prešinjajo druga drugo, popolnoma 
se podarjajo druga drugi, živijo v neuničljivi skupnosti. Trinitaričnega Boga  
moremo razumeti kot »personalno komunikativno enoto«.

Vse krščansko življenje se odvija v znamenju in navzočnosti Trojice. 
Kmalu po rojstvu smo bili krščeni »v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha«.  
Ob koncu, v upanju na milost, da bomo umrli kot kristjani, bodo ob naši 
bolniški postelji molili z besedami: »Odidi, krščanska duša, s tega sveta v 
imenu Očeta, ki te je ustvaril, Sina, ki te je odrešil in Svetega Duha, ki te je 
posvetil.« Med tema dvema skrajnima trenutkoma so uvrščeni drugi, mnogi 
»prehodni« trenutki, ki so za kristjana zaznamovani  s klicanjem Trojice 
ter nas opominjajo, da nas Sveta Trojica spremlja skozi vse naše življenje. 
Obstaja majhno znamenje, ki nas spominja na to navzočnost in nam 
pomaga, da vstopamo v stik z njo, in to je znamenje križa. Prav v kretnji, ko 
se zaznamujemo z znamenjem križa, se spominjamo Jezusovega trpljenja in 
smrti, medtem ko z besedami, ki jih izgovarjamo: »V imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha«, oznanjamo Sveto Trojico. Ponovno moramo odkriti lepoto in 
učinkovitost  tega preprostega znamenja.  M.S.

TRINAJSTEGA MAJA, 

V DOLINI IRIJA, 

SE JE PRIKAZALA 

DEVICA MARIJA. 

AVE, AVE, AVE MARIJA, 

AVE, AVE, AVE MARIJA! 
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niti papež XXIII. niti njegovi nasledniki niso 
imeli za primerno, da bi ga objavili. Ugibanja 
o vsebini skrivnosti so šla pred objavo v dve 

smeri: napoved velikega odpada človeštva 
od Boga, napoved velike katastrofe kot 
Božje kazni. Glavno besedilo se glasi:
„Po dveh delih, ki sem ju že razložila, 

smo na levi strani naše Gospe, malo bolj 
zgoraj, videli angela z ognjenim mečem 

v levi roki; ko je žarel, je razširjal plamene, 
da se je zdelo, da bo takoj zažgal svet; 
toda plameni so ugašali ob dotiku s 
sijajem, ki ga je naša Gospa izžarevala 
iz svoje desne roke. Angel je z desno 
roko kazal na zemljo in klical z močnim 

glasom: Pokora, pokora, pokora! In 
videli smo na velikanski luči, ki je 
Bog, nekaj podobnega, kakor vidimo 

osebe v ogledalu, ko gredo mimo, v belo 
oblečenega škofa, slutili smo, da je bil sveti oče. 
Videli smo tudi razne druge škofe, duhovnike, 
redovnike in redovnice, ki so se vzpenjali na 
strmo goro, na vrhu katere je stal velik križ iz 
neobdelanih debel hrasta plutovca. Preden je 
prišel tja, je šel sveti oče skozi veliko, napol 
porušeno, mesto in tresoč, z opotekajočim se 
korakom, prizadet od bolečine in skrbi, molil za 
duše trupel, ki jih je srečeval na poti. Ko je prišel 
na vrh gore, je pokleknil k vznožju velikega križa in 

Fatima je vasica nekako v srcu Portugalske. 
Leži v pokrajini, ki je precej podobna naši Istri. 

Župnijo Fatima sestavlja več zaselkov. Eden od 
zaselkov se imenuje Aljustrel. Od tam so bili doma 
trije pastirci, otroci, ki se jim je 13. maja 1917 in 
nato vse do 13. oktobra 1917 vsakega 13. dne v 
mesecu prikazala Marija. To je bilo na gmajni, 
imenovani Cova de Iria – Sv. Irene, zavetnice treh 
kraljev. Ti trije otroci so bili: 10-letna Lucija Dos 
Santos, 9-letni Francisco Marto in njegova 7-letna 
sestrica Hiacinta. 
Lucija je napisala dva dela trojne fatimske 
skrivnosti iz pokorščine do škofa in po nebeškem 
dopuščenju 31. avgusta 1941, Cerkev pa jo je v 
skrbi za zveličanje ljudi posredovala svetu leta 
1942. Vsebujeta videnje pekla, češčenje Marijinega 
brezmadežnega Srca in pogojno napoved druge 
svetovne vojne ter širjenje ruskega komunizma 
in njegovih strahot. Tretji del, ki napoveduje 
preganjanje Cerkve s papežem na čelu, je Lucija 

napisala 3. januarja 
1944, objavljen pa 
je bil šele 26. junija 
leta 2000. 
Domači škof Jose 
Correia da Silva, 
ki je Luciji naročil 
napisati še tretji del 
skrivnosti, le- te ni 
prebral, pač pa jo je 
poslal papežu Piju 
XII. To skrivnost 
bi smel objaviti že 
leta 1960. Vendar 

Tretji del fatimske 
skrivnosti, na katerega 
nas spominja prihod 
Marijinega milostnega 
kipa v našo župnijo

Lucija, Francek in Jacinta Tretja fatimska skrivnost



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. ;) :)

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

OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

napovednik
8. 5.   7. velikonočna nedelja in žegnanje na 
Zajčjem Vrhu, ob 10h
9. 5.   Začetek tedna družine
15. 5. Binkoštna nedelja in žegnanje v 
Pangrč Grmu, ob 10h
16. 5. Marija Mati Cerkve – binkoštni 
pobnedeljek
18. 5. Skupna dekanijska priprava na krst, 
ob 20h v Šmihelu
20. 5. Začetek PRVOOBHAJANSKE 
7-DNEVNICE (Vsak dan, tam, kjer je 
zapisana maša, ob 19h, razen ob nedeljah. 
Zadnji dan bo 27. 5., ob 19h v Stopičah.)
22. 5. Nedelja Svete Trojice in žegnanje v 
Šentjoštu ob 10h
24. 5. Spoved za starše prvoobhajancev, 
ob 18h (spovednik iz kloštra in moja 
malenkost)
26. 5. Zapovedani praznik SV. REŠNJEGA 
TELESA IN KRVI
27. 5. Zaključek prvoobhajanske 7-dnevnice 
in generalka po maši
29. 5. TELOVSKA PROCESIJA po jutranji maši
31. 5. Zaključek šmarnic
3. 6.   Praznik SRCA JEZUSOVEGA in prvi petek
4. 6.   Prva sobota in posvetitev 
Marijinemu Brezmadežnemu srcu, začetek 
ob 18:15 z molitvijo pred izpostavljenim 
Najsvetejšim. 

ubila ga je skupina vojakov, ki so streljali nanj s strelnim 
orožjem in puščicami. In tako so drug za drugim umirali 
škofje, duhovniki, redovniki in redovnice ter razne svetne 
osebe, možje in žene različnih stanov in položajev. Pod 
obema prečnicama križa sta bila dva angela, vsak od njiju 
je imel v roki kristalno škropilnico. Vanjo sta zbirala kri 
mučencev in z njo zalivala duše, ki so se bližale Bogu.“
Kardinal Joseph Ratzinger, ki je leta 2000 predstavil ta 
del skrivnosti, je ob tej priložnosti povedal: „V nekem 
pogovoru mi je sestra Lucija rekla, da ji je vedno bolj 
jasno, da je bil cilj prav vseh prikazovanj vedno bolj 
pospeševati rast v veri, upanju in ljubezni – vse drugo je 
le vodenje k temu.“
Ker so vse napovedi različnih preizkušenj vedno 
pogojene, pokora, molitev in spreobrnjenje vplivajo na 
potek zgodovine. Na podlagi tega Bog spreminja že 
napovedane dogodke oziroma vnaprej upošteva naše 
sodelovanje. 
Angelovi plameni, ki so grozili, da bodo zažgali zemljo, 
so ugašali ob dotiku s sijajem, ki ga je nebeška Gospa 
izžarevala iz svoje desne roke. To razodeva Marijino vlogo 
pri reševanju človeštva za večnost. Pri tem reševanju pa 
mora človeštvo sodelovati, k čemur ga poziva trikratni 
angelov klic: „Pokora, pokora, pokora!“ Upoštevanje tega 
klica je danes še bolj potrebno, kakor je bilo pred sto leti, 
kajti odpad od krščanske vere in prakse je danes zlasti v 
Evropi številčnejši, kakor je bil takrat.

Marijine prve sobote 

Sobota je že od nekdaj Marijin 
dan. 10. decembra 1925 je 

sveta Devica v Ponteverdi v 
Španiji spregovorila Luciji:
»Vsem, ki se bodo na prvo 
soboto pet zaporednih mesecev 
spovedali in prejeli sveto obhajilo, 
molili en del rožnega venca in mi 
vsaj petnajst minut delali družbo 
s premišljevanjem skrivnosti rožnega 
venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom 
pomagala ob smrtni uri z milostmi, ki so potrebne za 
njihovo zveličanje.«
Jezus je Luciji pojasnil, da bo za tiste, ki ne bi mogli 
izpolniti pet omenjenih pogojev v soboto, opravljanje 
te pobožnosti prav tako veljalo naslednjo nedeljo.
V naši župniji smo začeli z obhajanjem petih prvih 
sobot v mesecu februarju. S tem se pripravljamo na 
posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu, ki jo bomo 
opravili na prvo soboto v juniju. Posvetitev bomo 
začeli z molitvijo pred izpostavljenim Najsvetejšim, 
ob 18:15 v župnijski cerkvi.  
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PONEDELJEK
23. maj
7-dnevnica pred 
prvim obhajilom

19h (OREHEK) + Marija Ana 
Gazvoda, 5. obl.

TOREK
24. maj
7-dnevnica pred 
prvim obhajilom

19h (STOPIČE)  po namenu

SREDA
25. maj
7-dnevnica pred 
prvim obhajilom

18h (GORTNJA TEŽKA VODA) po 
                                                    namenu
19h (OREHEK) ++ Alojzija in Anton 
                            Turk, obl.

ČETRTEK
26. maj
TELOVO z.p.
7-dnevnica pred 
prvim obhajilom

7h (STOPIČE) za župljane
10h (DOLŽ) ++ družina Hrovatič in Kobe
19h (STOPIČE) ++ družina Jeriček

PETEK
27. maj
7-dnevnica pred 
prvim obhajilom

18h (HRUŠICA) ++ Marija Mervar, obl.

19h (STOPIČE) po namenu 

SOBOTA
28. maj
Greman Pariški

17h (STOPIČE) poročna maša

9. NEDELJA 
MED  LETOM
29. maj

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) za prvoobhajance in 
                             njihove starše

PONEDELJEK
30. maj
Kancijan in drugi oglejski mučenci

19h (CEROVEC) ++ Angela, Jože 
                                    Perko in starši, 
                 Marija Bartolj, Franc Avsec

TOREK
31. maj
Obiskanje  
Device Marije

19h (STOPIČE) + g. Edi Eberl in vsi 
        ostali pokojni duhovniki, ki so 
        delovali v tej župniji

SREDA
1. junij
Justin

19h (CEROVEC) ++ oče Janez in 
                             ostali pokojni Ucman

ČETRTEK
2. junij
Marcelin in Peter

19h (CEROVEC) ++ starši, sinova  
                                    Franci in Jože ter  
                 hčerka Francka Per, 20. obl.

PRVI PETEK
3. junij

Srce Jezusovo

7h (DOLŽ) po namenu
19h (STOPIČE) + Jože Šega, obl., in        
                                 za srečno vožnjo
                             ++ starši Badovinac 
                                 in sin Marijan, obl.

PRVA SOBOTA
4. junij
Marijino 
Brezmadežno 
srce

17h (STOPIČE) poročna maša
18:15 Molitev pred izpostavljenim 
Najsvetejšim
19h (STOPIČE) MAŠA OB 
POSVETITVI MARIJINEMU SRCU

10. NEDELJA 
MED LETOM
5. junij

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Alojzija Avguštin, 
                             obl., in starši
                             ++ Tremčevi

7. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA 
DRUŽB. 
OBVEŠČANJA
8. maj

7h (STOPIČE) za župljane, + Jože 
                          Turk, 2. obl. 
                          (Stopiče 28A)
10h (ZAJČJI VRH) vsi pokojni 
                                  Rukševi

PONEDELJEK
9. maj
Izaija

19h (STOPIČE) + Vera Udovč, obl.
                                po namenu 
                               (Družina Avguštin)

TOREK
10. maj
Job

8h (STOPIČE)  po namenu

SREDA
11. maj
Mamert

19h (STOPIČE) ++ družina Strajnar 
                             in mama Pepca, obl.
                               + Martina Koračin

ČETRTEK
12. maj
Leopold Mandić

19h (CEROVEC) ++ starši Ucman, 
                                sinova Jože in Ivan   
                                (Cerovec 12)

PETEK
13. maj
Fatimska Mati 
Božja

19h (STOPIČE) ++ oče Franc in 
                                 mama Neža Šimc
                               + Slavka Može

SOBOTA
14. maj
Bonifacij

19h (OREHEK) + Stanko Pipan, obl.
                             + Andrej Ovniček, obl.

BINKOŠTNA 
NEDELJA

15. maj

7h (STOPIČE) za župljane, + Ivanka 
                          in Pepca Murn, obl.
10h (PANGRČ GRM) ++ Jože in Elica 
                                            Škrbec, 
                         sestra Darinka, 13. obl.

PONEDELJEK
16. maj
Marija, Mati 
Cerkve

10h (DOLŽ) + Marija Šašek, obl.
19h (STOPIČE) ++ starši in brat 
                                  Brulc, obl.
                               + Franc Goršin, obl.

TOREK
17. maj
Jošt

18h (DOLŽ) + Marija Hočevar, 30. dan
                       + Jože Ovniček
19h (ŠENTJOŠT) po namenu

SREDA
18. maj
Janez I.

19h (OREHEK) ++ Jože Pirc, obl., 
                             starši in sin Jure
                               ++ Turkovi (Sela 6)

ČETRTEK
19. maj
Krispin

19h (OREHEK) + Frančiška Ravnih, obl.
                          ++ Anton, obl., 
                                in Ana Turk

PETEK
20. maj
7-dnevnica pred 
prvim obhajilom

19h (STOPIČE) + Martin Udovč, 
                                7. obl. (GTV 4)
                             ++ Marija Blatnik in 
                             Zdenka Tomc

SOBOTA
21. maj
7-dnevnica pred 
prvim obhajilom

11h (STOPIČE) obletnica zlate poroke
16h (STOPIČE) poročna maša
19h (STOPIČE) po namenu

NEDELJA 
SVETE 
TROJICE

22. maj

7h (STOPIČE) za župljane
10h (ŠENTJOŠT) ++ Jože Gazvoda, 
                                obl., in starši
                            ++ Lukšič Jožefa, 
                           Frenk in zet - 30. dan               


