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Marijino vnebovzetje

P

oročila pripovedujejo, da so apostoli Marijino telo najprej položili
v skalnati grob pod Oljsko goro, blizu vrta Getsemani. Jezusovega
učenca Tomaža takrat ni bilo zraven, prišel pa je čez tri dni. Ker je
izrazil željo, da bi še enkrat videl Marijo, so odvalili kamen od groba,
vendar je bil ta prazen. V njem so bili samo cvetje in prti.
Kaj nam ta dogodek sporoča? Gotovo veliko ljubezen Sina do svoje
Matere, ki njenega trupla ni pustil trohneti v grobu, zato jo je z dušo in
telesom vzel k sebi, kjer ji je pripravil posebno mesto. Tam Marija posreduje
Jezusu naše srčne prošnje. Tako kot na svatbi v Kani Galilejski ni odrekel
njeni prošnji, jim tudi sedaj ne more, saj je Njegovo srce ena sama ljubezen.
Marijino vnebovzetje hkrati predstavlja poroštvo nam, da Jezusova
obljuba drži. Če bomo le tako želeli in mu sledili, tudi nas čaka prostor pri
njem. Kaj je lahko lepšega in pomirjujočega?!
Tega so se zavedali tudi naši predniki, zato so na ta dan veliko romali.
Romanja imajo globlji verski pomen, ker verujoče spominjajo, da je
naše celotno zemeljsko življenje pravzaprav romanje, katerega cilj
je večno življenje v nebesih. Pri Slovencih je namreč že sam sprejem
krščanstva tesno povezan z Marijinim vnebovzetjem. Prva cerkev med
pokristjanjenimi Slovenci na Koroškem, Gospa Sveta, je bila že od
začetka posvečena Mariji vnebovzeti. V Sloveniji je Mariji posvečenih
skupaj več kot 300 cerkva.
Praznik Marijinega vnebovzetja je bil včasih dan, ko sta bila prepovedana delo
in pa tudi veseljačenje. Če bi kdo na ta dan obiral sadje, bi padel z drevesa,
zlomil bi si nogo, lahko bi ga pičila tudi kača. Ob omenjenem prazniku so nekoč
blagoslovili tudi zelišča in rože, ki so jih ljudje prinašali v cerkev, duhovnik pa jih
je blagoslovil s posebnim obredom. Te so potem ljudje shranjevali doma, da
bi jih branile pred ognjem in strelo. Pomen obredja je povezan s tem, da so v
Marijinem grobu našli le cvetje, njenega trupla pa ne.
V tem času zorijo tudi lešniki - te naj bi Marija delila v nebesih -, zato so
včasih gospodinje spekle bel kruh in ga razdelile tistim, ki so pomagali žeti
pšenico. Kmetje so si ob velikem šmarnu zaželeli lepega vremena, kar naj
bi pomenilo lepo pšenico za zimo, podobno željo so izrazili vinogradniki, saj
„kadar velikega šmarna sonce peče, tedaj dobro vino v sod poteče“.
Tudi na ta način Slovenci izražamo svojo povezanost z Nebeško Materjo.
M.U.

»Marija, pomagaj nam
sleherni čas,
na tebe ozira se
vsak izmed nas.
Marija, vse k tebi hiti,
Marija, pomagaj nam Ti!«

Oznanila

župnije Stopiče

Kristusovo telo

J

ezus je nekoč dejal: »Jaz sem resnična vinska
trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko
na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki
rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Jaz sem trta,
vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta
rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti
ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč
kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in
vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje
besede ostanejo v vas, prosite, kar koli hočete, in se
vam bo zgodilo. (Jn 15, 1-2.5-7)
Kdaj smo sploh vstopili vanj, da bi lahko ostali v
Njem? To se je zgodilo pri svetem krstu. Zakaj potem
poziva, da ostanem v Njem, saj sem že v Njem? Si.
Toda poziva te, ker lahko svoj krst zakoplješ. Ker se
lahko znova ločiš od Njega. To ločitev povzroči greh.
Vstopil si torej v Kristusa s krstom. Vstopil si v
njegovo telo, ki je Cerkev. Jezus je svojim učencem
dejal: „To je moje telo, ki se daje za vas. (Prim. Lk
22,19) To telo je namenjeno, da torej vanj vstopimo
in v njem ostanemo vse do konca, ker bomo samo
v njem rešeni. „Nihče drug ni šel v nebesa, razen
tistega, ki je prišel iz nebes, Sin Človekov.“ (Jn 3,
13) Nihče drug ne more sam s svojo močjo kot
posameznik tega storiti, kot samo On, ki je Božji
Sin. Jaz lahko torej stopim v nebesa in pred Očeta
samo v Jezusovem telesu. Glava, ki vodi to telo,
ki vodi Cerkev, pa je sam Jezus Kristus. Jaz kot
posameznik sem samo eden od udov tega telesa.
In če jaz grešim, bodisi malo bodisi veliko, s tem
prizadenem Jezusovo telo. Saj vemo, da če del
telesa trpi, z njim trpijo tudi vsi ostali deli in pošljejo

CELODNEVNO ČEŠČENJE
Na praznik mučeništva Janeza Krstnika
(29. 8.) bomo imeli celodnevno češčenje.
Prva sv. maša bo ob 8h,
druga ob 10h in tretja ob 17h. Možnost za
spoved bo od 8h naprej.
Razpored molitvenih ur:
Ob 9h – Dolž in Vrhe
Ob 11h – Cerovec, Iglenik, Zajčji Vrh in Sela
Ob 12h – Črmošnjice
Ob 13h – Šentjošt in Verdun
Ob 14h – Stopiče in Plemberk
Ob 15h – Orehek, Brezovica in Hrib
Ob 16h – Gornja in Doljna Težka Voda
ter Hrušica in Pangrč Grm. Ob tej uri ste
k češčenju lepo vabljeni tudi starši s
predšolskimi otroki in mladina.
Ob 17h bo sklepna slovesnost s petimi
litanijami Srca Jezusovega, zahvalno
pesmijo, blagoslovom in sveto mašo.

vse moči na razboljeno žarišče, da bi se čim prej pozdravilo. Tako
tudi Cerkev moli za vse, ki zaradi česar koli trpijo, in če si v njej,
potem si še posebej deležen teh milosti. Na podlagi tega je torej
tisti znani izgovor, da se ne rabim hodit kazat v cerkev, da molim
in da sem veren, popolnoma neresničen, saj je bistvo telesa –
Cerkve, biti skupaj in biti eno.
Kako torej ostati v Kristusu, v Cerkvi? Najprej naj bo to z vsem
srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To pomeni, da mora biti
v meni najprej prisotna želja in hotenje, da ostanem v njej. Kje
se to vidi, kako lahko to praktično izrazim? Najprej v zanimanju
za lastno župnijo, v kateri živiš, saj je to Cerkev v malem. V
zanimanju, kaj se dogaja v tvoji župniji, moli zanjo z veseljem in
z vsem srcem, naj ti to ne bo odveč in kadar v njej lahko pomagaš,
priskoči na pomoč. Ne opuščaj nedeljske maše, če to ni res nujno
in neizogibno. Začni brati in premišljevati Sveto pismo. Če si oče
ali mati, naj tvoji otroci v tebi prepoznajo, da poleg njih ljubiš
Boga in Marijo in da ti vera ne predstavlja zgolj „odkljukati verske
obveznosti“. Iz te ljubezni bo tudi njim podarjena vera. Eno je
namreč naučiti otroka vsega znanja in mu izročiti vedenje o neki
religiji, povsem nekaj drugega pa je imeti rad in verovati. Vera je
namreč dar in se ga ne da vcepiti niti zaslužiti z nobenim trudom
in poučevanjem. Vera prihaja kot dar iz praktične ljubezni do Boga
in do bližnjega. Seveda pa je poznavanje vere nujen in neizogiben
temelj, ki mora biti pripravljen že doma. Spoštuj Jezusovo telo Cerkev, katere ne sestavljajo samo papež, škofje in duhovniki, pač
pa tudi vsi krščeni laiki, tako da zanjo moliš in o njej iz tvojih ust
ne pride grda beseda ali kletev niti zaničevanje ali brezbrižnost.
Po tem in v tem telesu boš namreč rešen. Od tega telesa in v tem
telesu že zdaj živiš in prejemaš zakramente, ki so izraz Božje
ljubezni do nas.
Po svetem krstu, ker nas želi Jezus rešiti smrti in želi, da bi živeli
za vedno skupaj z njim v sreči in ljubezni, kakršne večina sveta
niti ne sluti. Po sveti spovedi, ker nam želi Jezus odpustiti, da bi
znova svobodni zaživeli v milosti in ne vztrajali zgolj pri lastnih
močeh. Po sveti birmi, ker nas želi
imeti sebi enake - napolnjene s
Romanje
Svetim Duhom in njegovimi darovi.
bolnikov in
Po svetem zakonu, v katerem od
zaobljube naprej zakonca drug
invalidov na
drugemu in vsem svojim ter ostalim
Zaplaz
prinašata Boga in mu dovolita
bivati med njima. Tako živita po
27. avgusta bo
vzoru Svete Trojice, kjer nista več
romanje bolnikov in
samo dva, ampak trije, tako kot
invalidov na Zaplaz.
je bilo pred prvim grehom v raju.
Avtobus bo ob 8h
Bog namreč ne išče svojega, pač pa
začel pobirati pri
želi prebivati v vsaki družini in jo
Badovincu in šel skozi blagoslavljati ter varovati hudega.
Dolž proti Stopičam in Po svetem bolniškem maziljenju,
ker te želi krepiti v smrtni nevarnosti
Črmošnjicam. Prijave
in ob smrti uri, da ne bi obupoval in
za avtobus bomo
omagal. Po mašniškem posvečenju,
pobirali: Murn Jožica
da bi svet imel svetih delivcev teh
iz Velikega Orehka,
svetih znamenj. In končno po sveti
Franc Saksida z
evharistiji, pri kateri se nam daje
Dolža, Grubar Anton
Jezus v jed, v hrano in v prostor
iz Velikega Cerovca in
rešitve in življenja. Kdor uživa
jaz. Cena romanja je
ta kruh, bo živel vekomaj. Kdor
12 eur.
torej ostaja v Cerkvi - v župniji - v

Jezusovem telesu in se v njem redno udejstvuje - ga prejema v
jed, ta bo ostal pri življenju vekomaj. Toda če vse to zakopljem
in pokopljem, če prekinem te žive vezi z njo, kaj me čaka izven
tega telesa, v katerega sem bil nekoč že sprejet? Imate vinograd?
Kaj storite z mladikami, ki jih porežete s trte? In znova. Ali more
določen ud, ki predstavlja mene ali tebe in ga odrežejo od telesa,
živeti samostojno ločen od telesa?
Tisti, ki torej ostaja v Njem in z njim, bo resnično živel. Res je, da se
da živeti tudi brez njega. Toda kako? Razlika med tema življenjema
obstaja. Najbolj jo občutijo tisti, ki so nekoč že vstopili v ta milostni
način življenja pa so ga kasneje iz različnih razlogov zapustili. Cena,
ki jo je treba plačevati za tak način, je lahko zelo velika. Zgodovina
se na žalost ponavlja tudi v malo manj lepih dogodkih. Žal že od
Adama in Eve dalje. Hudič si pač ne želi, da bi bil človek srečen,
ampak zmeden, prestrašen in zdivjan. Zato izkorišča človekovo
zvedavost tudi v tej smeri in ga ločuje od Boga z različnimi, bolj ali
manj prefinjenimi triki, z obljubo, da bo postal »kakor Bog«. Toda
saj smo že ustvarjeni kakor Bog, saj nas je ustvari On. Nikakor pa ga
ne moremo nadomestiti. Previsoka je cena življenja, da bi jo mogel
plačati, kdor bi hotel živeti vekomaj in ne videti smrti. (Ps 49)
Čudovit zgled vztrajanja v Cerkvi - Kristusovem telesu, ki nam ga je
zapustil, pa je mati Cerkve, Jezusova mati Marija.
Ona ga je rodila in tako rodila tudi Cerkev. Zato je tudi naša mati.
Ko je odšel k Očetu in nam poslal Svetega Duha, je v tej Cerkvi tudi
sama vztrajala. Ni se imela za nekaj več od nas, kot navadno lahko
slišimo tisti znani: »Ne hodim v cerkev, pa sem boljši in morda celo

Vpis k verouku
Kljub temu, da je pred nami še ves mesec avgust, bo
novo šolsko in veroučno leto kmalu tu. Vpis, bo potekal
1. in 2. septembra od 8h do 17h. Vpis je obvezen za
vse veroučence od 1. do 9. razreda. S seboj prinesite
podpisana spričevala in denar za nakup knjig, zvezkov
in prispevek. Tisti, ki še dolgujete domače naloge iz
preteklega veroučnega leta, jih nujno oddajte do 29.
avgusta v nabiralnik. Cene učbenikov bodo natisnjene v
naslednjih tiskanih oznanilih, ki izidejo 28. 8. 2016.
K verouku se lahko vpišejo vsi. Kdor pa se želi pri
verouku pripravljati tudi na prejem zakramenta
prvega svetega obhajila in svete birme, bo obiskoval
tudi sveto mašo s svojimi starši ob nedeljah in
zapovedanih praznikih. Če to ni mogoče, potem
izjemoma med tednom. Zakramenti so namreč tesno
povezani s sveto mašo in tisti otroci, ki je ne obiskujejo,
na podlagi izkušenj lahko rečem, da enostavno ne vedo,
kaj se dogaja. Z žalostjo opažam upad veroučencev in
staršev pri nedeljskih mašah. Z gotovostjo lahko rečem,
da jo obiskuje samo ena četrtina vseh veroučencev,
kar je zaskrbljujoče. Starši, vi ste prinesli h krstu
otroka, vi ste obljubili glavni delež vzgoje in zgleda v
veri in vi ste duhovniki v vaših družinah. Kakšen bo torej
vaš zgled? Vedite, da bo tudi od tega odvisno, koliko
bom sam trpel ali pa se z vami veselil ob podeljevanju
zakramentov vašim otrokom.

bolj veren od onih, ki so stalno tam notri.«Lahko bi
se povzdigovala nad nami, a tega ni storila, pač pa
tudi ona služi nam po vzoru svojega sina Jezusa. Služi
nam, tako da nam kaže pot k pravi sreči, ki jo bomo
lahko našli samo v Jezusu Kristusu. Morda so nam
te besede skrivnostne, morda so nam te skrivnosti
za zdaj še prikrite in nerazumljive. Toda tisti, ki je že
vstopil v njih, jih razume in ve, da so resnične.
Njihovo resničnost dokazuje tudi dejstvo, da je bila
Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa in bi zaman
iskali njene posmrtne ostanke na tem svetu.  T.K.

napovednik
31. 7. 18. nedelja med letom in
žegnanje na Gornji Težki Vodi
5. 8. Prvi petek
6. 8. Prva sobota
14. 8. 20. nedelja med letom
15. 8. Zapovedani praznik
MARIJINEGA VNEBOVZETJA
17. 8. Skupna dekanijska priprava na
krst v Šmarjeti, ob 20h
21. 8. 21. nedelja med letom in
žegnanje v Orehku, ob 10h
27. 8. Romanje bolnikov in invalidov na
Zaplaz, ob 8h
28. 8. 22. nedelja med letom
29. 8. Dan celodnevnega čaščenja
Najsvetejšega v Stopičah.
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 +
18. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM 10h (GORNJA TEŽKA VODA) po
31. julij
namenu
PONEDELJEK 19h (DOLŽ) ++ Vinko Kovačič, obl.,
in rodbina Golobič
1. avgust
++ Bačar, obl., in Juršič
Alfonz M.
Ligvorij

TOREK
2. avgust

8h (STOPIČE) po namenu

Rok

19h (OREHEK) + Frančiška
Cimrmančič, obl.

Evzebij

Evzebij iz Cezareje

SREDA
3. avgust
Konrad

ČETRTEK
4. avgust

19h (STOPIČE) + Jožef Malenšek

Janez M. Vianney

PRVI PETEK
5. avgust

PONEDELJEK 7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Kulovic, obl.
15. avgust
+ Ladislav Juršič,
MARIJINO
obl. (Dolž)
VNEBOVZETJE
TOREK
19h (OREHEK) po namenu
16. avgust

18h (DOLŽ) + Stanko Brulc, 6. obl.
19h (STOPIČE) po namenu

SREDA
17. avgust
ČETRTEK
18. avgust
Helena

PETEK
19. avgust

Marija Snežna

Janez Eudes

PRVA SOBOTA 19h (STOPIČE) po namenu
6. avgust
Jezusova
spremenitev
na gori
19. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM 10h (STOPIČE) + Ana Goršin, obl.
(DTV 35)
7. avgust
+ Robi Grubar, obl.
+ Janez Kastelec,
30. dan

SOBOTA
20. avgust

PONEDELJEK
8. avgust
TOREK
9. avgust
SREDA
10. avgust

7h (STOPIČE) za župljane
10h (OREHEK) + Ivan Gredenc,
30. dan

PONEDELJEK
22. avgust

8h (STOPIČE) po namenu

Roza iz Lime

TOREK
23. avgust
SREDA
24. avgust

19h (STOPIČE) po namenu

Jernej

19h (STOPIČE) + Feliks Orel, obl.

ČETRTEK
25. avgust

Klara

19h (CEROVEC) ++ družina
Berkopec in
Frančiška Umek
Ivana Šantalska
19h (DOLŽ) + Franc Šega, obl.
SOBOTA
++ Avsec Terezija in
13. avgust
Kukar Anton, obl.
Poncijan in Hipolit
PETEK
12. avgust

20. NEDELJA
MED LETOM
14. avgust

21. NEDELJA
MED LETOM
21. avgust

Ni maše

Lovrenc

ČETRTEK
11. avgust

Bernard

Devica Marija
Kraljica

Edith Stein

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Marija in Jože
Lojk, 20. obl.

19h (DOLŽ) ++ Alojz Božič, obl., in
sin Zmago
++ Anton Kobe, obl., in
pokojni Zelingar
19h (ŠENTJOŠT) + Ana Barborič

19h (STOPIČE) + Franc Podržaj
++ Andrej Furdi,
obl., in Verica

8h (STOPIČE) po namenu

Dominik

19h (STOPIČE) + Alojz Udovč
+ Darinka Becele, obl.

Ni maše
19h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE) po namenu

Ludvik IX.

PETEK
26. avgust
Ivana Bichier

19h (STOPIČE) + Jožefa Luzar
++ Antonija in Jože
Ucman, obl.

SOBOTA
27. avgust

19h (DOLŽ) ++ Franc Avsec, obl., in
sin Franc

Monika

22. NEDELJA
MED LETOM
28. avgust

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Franc in Angela
Regina, obl.

