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Počitniška in doPustniška PoPotnica

Č
as počitnic in dopustov se hitro približuje. Še malo in ...  In 
kaj potem? Običajno se ta čas nekoliko ustavimo  in se 
oddaljimo od svojih prizadevanj za karkoli že, se oddahnemo, 

naberemo novih moči in ... Joj! Saj včasih to sploh ni res! Divjamo 
po nakupih, razmišljamo, kaj nam še manjka, da bo na dopustu 
vsega dovolj, da bo „perfektno“ … skratka, nove skrbi, da se bo 
vse dobro izteklo in izpadlo. Pozabljamo pa na pravi počitek. 
Človek se enostavno ne zna več odreči prizadevanju in misli, da si 
bo sam ustvaril „perfekten“ dopust, vendar se ob vsem tem tudi 
po nepotrebnem „perfektno“ napreza. Pozablja pa na Gospoda, 
ki nam je že ponudil vse potrebno za oddih. Samo spregledati 
in sprejeti moramo vse to od njega in bo dovolj. Dal nam je lepo 
naravo, ki čaka s svojimi čari. Osebno menim, da ni lepšega oddiha 
kot ravno v njej. Naj bo to v domačem bližnjem gozdu, v hribih ali 
na morju. V njej nam Bog ponuja videti in doživeti marsikaj. Dal 
nam je prijazne ljudi in umetnost. Tudi ob tem se lahko človek 
odpočije in sprosti. 
Skratka, on vam bo vse navrgel s polno in zvrhano mero. Samo 
upoštevajte misel, ki je zapisana desno ob tem besedilu. To velja 
tudi za nedeljo, naj bo med dopustom ali  izven njega. 
Srečno in dobro si odpočijte. :)
t.k.

»Pridite k meni vsi, ki ste 

utrujeni in obteženi, in jaz 

vam bom dal počitek.« 

(Mt 11,28)
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Zahvala
Nedelja, katero smo imeli 
procesijo Svetega Rešnjega 
Telesa in slovesnost prvega 
svetega obhajila, je bila 
prečudovita. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujem vsem sodelujočim: 
g. Stanetu in nosačem v procesiji, 
pritrkovalcema, gasilcem, ki so 
poskrbeli za urejanje prometa, 
ministrantom, ženam in deklicam 
s cvetjem, organistu Tonetu in 
vsem, ki ste kakorkoli polepšali 
okolico in kapelico, pri kateri smo 
se ustavili. 
Lepa hvala tudi staršem 
prvoobhajancev. Lepo vas je bilo 
videti srečne v nedeljo pa tudi prej 
pri 7-dnevnici. Hvala tudi Bogu, ki 
nas je zbral v tako lepih trenutkih. 
Naj Božji blagoslov pride na vas in 
na vas vedno ostane!  t.k.

Praznovanje 10. obletnice škofije in Marija 
Romarica iz Fatime
7. aprila 2006 je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, 10. junija 
2006 pa je bil umeščen njen prvi in aktualni škof Andrej Glavan. 
Leta 2016 torej obhajamo 10. obletnico teh pomembnih dogodkov 
za Dolenjsko. 
V soboto, 11. junij 2016, ste zato vsi farani vabljeni na sklepno 
slovesnost praznovanja 10. obletnice škofije. Ta bo v Športni 
dvorani Leona Štuklja, z zbiranjem ob 9h. Osrednji del bo slovesna 
sv. maša, pred njo pa bomo prisluhnili pričevanjem. Pri slovesnosti 
bodo sodelovali liturgični sodelavci iz različnih župnij novomeške 
škofije. Na slovesnost bomo povabili tudi kip Fatimske Marije 
Romarice, ki od 13. maja do 13. oktobra 2016 roma po Sloveniji.
Po končani slovesnosti bo kip Fatimske Marije Romarice prevzela 
župnija Stopiče.
K nam bo Marija priromala približno med 13:30 in 14:00. Vabljeni ste, 
da jo skupaj v sprevodu od kapelice na vasi pospremimo v cerkev, 
kjer bo slovesen sprejem, ob 19h maša in celonočno bedenje do 
naslednjega dne, ko jo bo po jutranji maši prevzela župnija Vavta vas. 
Kljub prazniku KS Stopiče se radi udeležite celonočnega bedenja, k 
Mariji pa povabite tudi svoje sorodnike iz drugih župnij, predvsem iz 
sosednjih in tistih, ki Marije ne bodo gostile.



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
5. 6.   10. nedelja med letom
8. 6.   Začetek tridnevnice, ob 19h, pred 
prihodom Fatimske Marije v Stopiče
9. 6.   Tridnevnica, ob 19h
10. 6. Tridnevnica, ob 19h
11. 6. Praznovanje 10. obletnice 
novomeške škofije, v dvorani Leona 
Štuklja, ob 9h
11. 6. Prihod Fatimske Marije v stopiče – 
predvidoma med 13:30 in 14:00, celonočno 
bedenje
12. 6. 11. nedelja med letom, odhod 
Fatimske Marije v Vavto vas po jutranji 
maši in žegnanje na cerovcu, ob 10h
15. 6. Dekanijska priprava na krst, ob 20h, 
v Šmarjeti
19. 6. 12. nedelja med letom
24. 6. Rojstvo Janeza Krstnika – kres
25. 6. Dan državnosti in mašniško 
posvečenje v novomeški stolnici, ob 10h
26. 6. 13. nedelja med letom in žegnanje, v 
Brezovici, ob 10h
27. 6. Začetek oratorija v Šmihelu
29. 6. Peter in Pavel
1. 7.   Prvi petek
2. 7.   Prva sobota
3. 7.   14 nedelja med letom – nedelja 
Slovencev po svetu in zaključek oratorija v 
Šmihelu

ob pogrebu
Mrtve pokopavati in za njih moliti, to sta dve dobri 
deli, ki ju lahko storimo za rajne. Pogreb je lepa 
priložnost ali spodbuda za sveto spoved, da bi lahko 
med mašo za rajnega prejeli tudi sveto obhajilo. Na 
voljo za spoved sem pred vsako jutranjo nedeljsko 
mašo ali po dogovoru. 
To pišem, ker v  zadnjem letu opažam porast klepetanja 
v pogrebnem sprevodu, med pogrebno mašo pa 
je vedno manj vernikov pri obhajilu. Kdor pride na 
pogreb predvsem zato, da bi ga drugi videli, ni storil 
nikakršnega dobrega dela, niti ni koristil pokojnemu. 
S klepetanjem pa udeleženec/-ka pokaže nespoštljiv 
odnos do pokojnega in do domačih. Zato naj bo molitev 
in misel na pokojnega ali pokojno prisotna že v času, ko 
se odpravljate od doma in ste na poti k mrliški vežici. 
Na tak način se človek lažje uglasi z dogajanjem, ki sicer 
ni običajno, je pa sveto in vredno vsega spoštovanja, 
saj se poslavljamo od osebe, ki nam je v življenju 
nekaj pomenila, hkrati pa vredno predstavljamo svoje 
domače, ki morda ne utegnejo priti na pogreb.  
Računati moramo, da se bomo nekoč spet srečali s 
temi, od katerih se poslavljamo. Saj ne, da bi nam 
znali kdaj očitati v nebesih, da smo klepetali na 
njihovem pogrebu, toda vera brez tega dobrega dela, 
gotovo ni prava.

oRaToRiJ in pRiJavniCe
ostržek je glavni junak letošnjega oratorija. 
Zgodba o njem je stara že več kot stoletje, vendar 
zelo aktualna. Pomaga nam razumeti, da postati 

deček – odrasti – ni tako 
preprosto. Otroci se v času 

odraščanja srečujejo z 
različnimi skušnjavami, ki 

nam jih zgodba o Ostržku 
odlično predstavi.  Le s trdno 

voljo, vsakodnevnimi pravimi 
odločitvami in s pomočjo naših 
sopotnikov Ostržek in vsak 
posameznik lahko postaneta 

odgovorni osebi. 
Oratorij bo v Šmihelu, 
od 27. 6. - 3. 7. 2016.  Program 
se začne vsak dan ob 8.30 

in traja do 15.30. Vse ostale 
informacije so na prijavnicah, ki so že nekaj časa na 
voljo v cerkvi v Stopičah. Prijave zbiramo najkasneje 
do 15. 6. 2016.
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PONEDELJEK
20. junij
Adalbert

19h (doLŽ) ++ st. Marija, obl., in 
                       Janez Gazvoda, st. starši
                        + Marija Hočevar

TOREK
21. junij
Alojzij Gonzaga

19h (GoRnJa tEŽka Voda)  po 
                                                      namenu

SREDA
22. junij
Janez Fisher, 
Tomaž More

19h (stoPičE) ++ Justina, obl., in 
                                  Anton Bojanc
                                  vsi pokojni iz 
                                  družine Mikec

ČETRTEK
23. junij
Jožef Cafasso

19h (HRušica) + Srebrnjak Frančiška
                             ++ Alojz in Marija 
                                   Kastrevc, obl.,  
                                   in brat Jože

PETEK
24. junij
Rojstvo Janeza 
Krstnika

19h (stoPičE) ++ Ana in Marija 
                                  Bojanc, obl. 
                               + Jožef Malenšek, 
                                   30. dan

SOBOTA
25. junij
dan državnosti
Doroteja iz 
Montauna

19h (stoPičE) + Terezija in Jože 
                                Kastelec (DTV)

13. nEdELJa 
MEd LEtoM
26. junij

7h (stoPičE) za župljane, ++ 
Štangelj Jožefa, obl., in Jože
10h (BREZoVica) + Pavel Ovniček, obl.

PONEDELJEK
27. junij
Ema Krška

18h (šEntJošt) + Ana Barborič, 
                                   30. dan
19h (doLŽ) + Jože Ovniček

TOREK
28. junij
Irenej Lyonski

19h (doLŽ) ++ Ana in Jožef Avsec

SREDA
29. junij
Peter in Pavel

7h (stoPičE) po namenu

19h (BREZoVica) po namenu

ČETRTEK
30. junij
Prvi mučenci 
rimske cerkve

18h (doLŽ) + Jakob Turk, 30. dan

19h (cERoVEc) + Slavko Ucman, obl.

PRVI PETEK
1. julij
Estera

18h (doLŽ) ++ Francka in Jože 
                             Ovniček, obl.
19h (stoPičE) + Alojz Udovč

PRVA SOBOTA
2. julij
Ptujskogorska
Mati Božja

19h (stoPičE) po namenu

14. nEdELJa 
MEd LEtoM 
– sLoVEncEV 
Po sVEtu
3. julij

7h (stoPičE) za župljane
10h (stoPičE) ++ Srebrnjak Frančiška
                         ++ Miha Hudelja, 10. obl.

10. nEdELJa 
MEd LEtoM

5. junij

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

PONEDELJEK
6. junij
Norbert

19h (stoPičE) + Mihael Turk, obl.

TOREK
7. junij
Robert 
Newminstrski

8h (stoPičE)  po namenu

SREDA
8. junij
Medard

18h (doLŽ) + Jakob Turk, 7. dan

19h (stoPičE) + Mihael Može, obl.

ČETRTEK
9. junij
Primož in 
Felicijan

18h (cERoVEc) + Ivanka Erlah, obl.

19h (stoPičE) v zahvalo in za 
                             zdravje

PETEK
10. junij
Bogumil Poljski

19h (stoPičE) + Bernarda Novak

SOBOTA
11. junij
Barnaba

19h (oREHEk) + Edi Eberl, obl.
                             + Alojz Udovč, 30. dan

11. nEdELJa 
MEd LEtoM
12. junij

7h (stoPičE) za župljane

10h (cERoVEc) ++ Marija in Alojz Kralj

PONEDELJEK
13. junij
Anton 
Padovanski

19h (šEntJošt) ++ Ana Modic in 
                                     Mitrovič Marija, 
                                     obl.

TOREK
14. junij

Valerij in Rufin

19h (oREHEk) ++ Hočevarjevi 
                                  (Brezovica 5)
                               + Franc Judež, obl. 
                                  (Zajčji Vrh 11)

SREDA
15. junij
Vid

19h (PanGRč GRM) gorsko-poljska 
                                       maša 

ČETRTEK
16. junij
Beno iz Meissna

19h (šEntJošt) ++ Štefan, obl., in 
                                     starši Klobučar   
                                     (Šentjošt 16)

PETEK
17. junij
Rajner

19h (cERoVEc) + Janez Mavsar, obl.
                               + Frančišek Drab 
                                  (Vel. Cerovec 16)

SOBOTA
18. junij
Gregor Janez 
Barbarigo

18h (stoPičE) poročna maša

12. nEdELJa 
MEd LEtoM
19. junij

7h (stoPičE) za župljane
10h (stoPičE) ++ Terezija in Jože 
                                   Judež


