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Mali šmaren

»Pozdravljena, Kraljica,

N

Mati usmiljenja,

i na svetu dragocenejše, žlahtnejše vezenine od te, ki jo
spletajo besede: mati, materinstvo, rojstvo, otrok, otroštvo.
Pomenijo namreč življenje, ta prečudežni dar matere, zemlje in
vesolja. Kjer je mati, je ljubezen, je rojstvo, je otrok, je beseda vseh
besed. Mati vseh mater je Božja mati, mati Kristusova in mati vseh
nas. Od tod toliko Marijinih praznikov v cerkvenem letu, toliko lepih
Marijinih pesmi – ker je mati. Od tod tudi slovensko razpoznavno
znamenje, ko se ob njenih paznikih zgrinjajo množice k Marijinim
cerkvam, da je milostna Marijina podoba na Brezjah z naslovom
»Marija Pomagaj« postala tako značilno slovenska, kakor je
čenstohovska Marija za Poljake, Gospa sveta za naše koroške rojake,
Marija v Fatimi in Lurdu za vso Evropo. Od tod prastara in častitljiva
navada naših davno davnih prednikov, od petega stoletja naprej, da
so posebej obhajali Marijin praznik – veliki in mali šmaren – zato,
ker je mati. Od tod že v dvanajstem stoletju najstarejša upodobitev
Marije – ker je Božja in naša mati. Od tod neštete množice romarjev
k Mariji – ker je Pieta / Sočutna. Trpečim je bila vselej podoba
upanja, k Mariji so se zatekali v trpljenju, da bi ga prestajali in
doživeli preobrazbo svojega trpljenja in žalosti.
Marijo so največji umetniki upodabljali kot izredno lepo žensko, tudi
kot samozavestno mater, kot zavetnico, ki pod svojim širokim plaščem
varuje ljudi, upodabljali so jo kot kraljico z žezlom v roki, s krono na glavi,
stoječo na mesecu. Njeno glavo ožarjajo zvezde, s čimer sta simbolično
izražena njeno dostojanstvo in njena povezanost z vesoljem.
V pesniških zbirkah Toneta Pavčka so najlepše pesmi tiste, ki govorijo o
materah in otrocih. V njih blagruje žene, matere, ki svetu podarjajo nova
življenja. »Bog daj sreče,« pozdravlja rojstvo otroka zdaj v poetični zdaj
v prozni obliki. »Naj pride zmagovat in ljubit na ta svet, naj ga pošljejo
med nas, da bo spet eno sonce na zemlji več. Da bo ne le eden svetlejši
od te svetlobe, da bodo ne le eni srečni od te prihajajoče sreče! Tedaj, v
takih trenutkih sem od prihodnje sreče srečen še sam. In ko blagrujem
življenje, ta največji dar, ki nam je bil dan in ki se nenehno deli iz nekih
neskončno bogatih rok med nas, reveže in romarje, radosti te resnice
potrebne. Takrat ne vem za seme sence, a za sama sonca.«
M.U. (povzeto po: Jože Zadravec, praznik Marijinega rojstva )

življenja sladkost
in upanje naše,
pozdravljena!«
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Verouk, maša, Bog, moškost,
ženskost, otroci ...

K

ot sem že v prejšnji številki tiskanih oznanil dejal,
bi letos rad uvedel nekaj sprememb v obiskovanju
verouka in priprave na prejem zakramentov pri verouku.
Napisal sem, da se lahko vsi otroci vpišejo k verouku.
Tu dejansko skoraj ni ovir. Vendar pa za tiste, ki se bodo
želeli pri verouku pripravljati na prejem zakramentov,
želim, da jih spremljajo njihovi domači. Tu so v prvi vrsti
starši, stari starši, botri in morda tudi sosedje.
Zakaj tako širok krog? Zdi se mi pomembno, da
obstaja širši krog, ki spremlja otroka v dobi priprave,
saj smo namreč vsi Cerkev in vsa Cerkev naj bi se
razveselila ne samo, ko dobi s krstom nove člane, pač
pa tudi napredovanja vseh teh članov v veri. In pri
tem naj bi jim tudi praktično pomagala. Tako lahko na
primer stari starši ali pa sosedje priskočijo na pomoč
pri prevozu otroka k maši kadar starši ne morejo,
molijo za otroka in njihovo družino, se o vsem skupaj
pogovarjajo in skušajo kdaj razreševati dileme in
težave na podlagi svojih izkušenj in se skupaj družijo
tako v molitvi kakor tudi v veselju.
Tu se obračam predvsem na vas spoštovani starši
veroučencev, da otroku omogočite vse to, saj ste vi
prvi duhovniki in duhovnice v vaših družinah, s tem
pa tudi vzgojitelji v veri. Kakšno je torej domače
bogoslužje, če tako poimenujem vaše življenje doma,
saj naj bi to služilo Bogu – našemu Stavrniku, je
odvisno od vas. Vaš zgled je torej najbolj pomemben.
Bojazni, ki se zoperstavljata temu idealu, pa sta
naslednji. Najprej ,ko človek razmišlja, da mu želita
Bog in domači župnik odvzeti še tiste trenutke
uživanja, ki jih imate ob resnično napornih službah,
drugi pa je misel, ki se največkrat pojavlja pri moški:
„Kaj bodo pa rekli moji sodelavci in prijatelji, da sem
postal copata in poženščen.“
Prva bojazen ima svoj izvor že v raju. Natančneje pri
Evi, ki je bila Adamu dana za več kot samo pomočnico.
Žal pa je nasedla hudičevi ukani in je zato mislila,
da ju Bog omejuje, ko jima ne dovoli jesti od drevesa
življenja. Poprijela je pobudo v svoje roke z namenom,
da ona sama uredi situacijo in jo spelje, tako kot se
zdi njej prav. Kasneje se izkaže, da je bila ta odločitev
napačna. Jasno se ta isti model še danes ponavlja, saj
smo vendar njeni potomci.
Ali je bil Adam zato upravičen? Ne. Imel je lastno voljo
in bi se lahko odločil drugače ter bil bolj „aktiven“. Tudi
danes bi se lahko moški po družinah odločali drugače.
Zato ni opravičila, kadar se pasivno umaknejo in vse
skupaj prepustijo ženi. Da ne bo pomote, žena tukaj
ni nič kriva. Je pač tista, ki skuša „reševati“, kakor pač
ve in zna, toda to žal ni prava oziroma idealna rešitev.
In ravno to dejanje – pasivno umikanje „poženšči“
moškega, ne pa druženje z Bogom. Ko moški izgublja
svoje srce, začenja vedno bolj „igrati“, ne pa tudi

živeti moško vlogo, da se na videz reši vsaj nekaj,
kar se rešiti da. Žal pa s tem slepljenjem moški duši
svoje moško srce. Ko ob vsem tem „reševanju“ moški
napačno sklepa, da želi tudi Bog zatreti njegovo
srce, torej še tisto, kar mu je ostalo, se umakne od
vsepovsod. Kje naj ga potem iščemo?
V resnici pa je ravno Bog tisti, ki moškemu lahko pomaga
pridobiti nazaj možatost in svoje srce, ki mu pripada.
Če boste kdaj vzeli v roke Sveto pismo, boste spoznali,
kako možat je v resnici Bog in koliko resnično moških
lastnosti ima, s katerimi je lahko za zgled vsem
tistim, ki od svojih očetov tega niso prejeli ali pa je
bilo to v njih zamorjeno.

Ko Bog ustvari svet in vse na njem, zaupa vse to
prvemu človeku Adamu. Podobno kot oče zaupa
svojemu sinu. Bog s tem zelo veliko tvega. Tveganje
je tipično moška lastnost. Samo vprašajte se, kdo
pleza po drevesih fantje ali dekleta? Bog ustvari Evo,
ki je več kot samo pomočnica, in jo podari Adamu.
Tudi tu tvega. In ko se obrneta od njega, ju seveda
tudi kaznuje. Kje pa je oče, ki ima rad sina in ga
zato ne bi vzgajal? Toda ne stre in ne zamori njunih
src, ampak ju še vedno spremlja. Kasneje v izraelski
zgodovini lahko beremo v Svetem pismu, da je Bog
tisti, ki se skoraj ljubosumno bori za svoje ljudstvo –
je bojevnik. Tudi bojevanje je tipično moška lastnost.
Če se spomnim samo svoje mladosti, smo se bojevali
z lesenimi puškami in med nami so bili tudi ranjenci.
Deklet ni bilo zraven.
In kasneje, da bi nas vse rešil od greha, pasivnosti in
smrti, pošlje svojega sina Jezusa. A je Jezus pasiven
in mevžast mladoletnik? Ali je navaden nergač,
nezadovoljen s seboj? Ali je navaden srboritež, ki neti
prepire? Ni. On je podoba svojega in našega Očeta.
Ima iste lastnosti in ne more biti drugačen. On se
postavi za nas, dobesedno se bori kot lev do krvi in
smrti. Lahko bi naštevali še in še Božjih lastnosti.
Ali zdaj razumete moški in ženske, zakaj brati Sveto
pismo, zakaj moliti in zakaj priti k maši skupaj z
otroki? Kakšni želite biti vi globoko v sebi? Kakšni
želite, da so vaši otroci? Temperamentni, karakterni
ali pasivni? Želim vam biti v pomoč pri vaših odločitvah.
Če ne verjamete meni ali če želite izvedeti več o tem,
priporočam v branje dve knjigi. Moškim „Divji v srcu“,
ženskam pa „Očarljiva“.
Vsem pa želim prijeten začetek šolskega leta in strpno
ter blagoslova polno službeno okolje. Rad vas imam.
Naj bo Bog z vami in vi z njim. 
T.K.

Čiščenje C/cerkve ...

S

tara zgodba, ki se vleče,
verjetno, od kar cerkve na
tem svetu stojijo. V kratkem so
mi nekatere faranke potožile,
da se nekateri faran-i/-ke iz njih
norčujejo, kadar jih prosijo, da
bi se jim pridružili pri sobotnem
čiščenju in krašenju župnijske
cerkve. Eden tistih drznih rekov, ki
je očitno zelo prisoten tudi v naši
župniji je: „Kar naj čistijo cerkev
tisti, ki hodijo k maši.“ Če bi si
prebrali članek, ki sem ga napisal
v prejšnjih oznanilih, bi spoznali,
da je tak izgovor nespameten,
ker se z njim in s temu primernim
neudejstvovanjem jasno, počasi,
toda vztrajno, izločajo iz Cerkve,
ki je Kristusovo telo in v katerem
edinem bomo stopili pred Boga.
S tem pa podzavestno sporočajo
tudi, da jim ljubezen do Cerkve, ki
je Jezusovo telo - do sokrščenih,
Boga in posredno tudi do
njihovega župnika, enostavno
ne pomeni veliko. Toda če vsega
tega ti ljudje ne potrebujejo
zdaj, bodo pač potrebovali ob
smrti svojih domačih. Župnika,
da bo pokojnega pokopal in zanj
maševal, sovaščane, da bodo
molili za pokojnega in jasno,

seveda tudi cerkev kot stavbo.
Osebno se ob njihovih izgovorih
ravno ne jezim, se pa čudim,
da ti ljudje nimajo niti dobrih
namenov, za katere pravi rek, da
je z dobrimi nameni tlakovana
pot v pekel. Torej je tudi kopica
dobrih namenov dobrih del
premalo.
Naj na vse to odgovori apostol
Pavel v pismu Rimljanom:
»Kaj bomo torej rekli? Naj
vztrajamo v grehu, da se pomnoži
milost? Nikakor ne. Le kako bomo
mi, ki smo odmrli grehu pri krstu,
mogli še živeti v njem?
Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi
za greh, a da živite za Boga, v
Kristusu Jezusu – v Cerkvi. Zato
naj v vašem umrljivem telesu
ne kraljuje greh, tako da bi se
vdajali njegovim poželenjem. Ne
izročajte svojih udov grehu, da
bi ti postali orodje krivičnosti,
ampak izročite sebe Bogu kot
ljudje, ki so prešli od smrti v
življenje, svoje ude pa izročite
Bogu, da postanejo orodje
pravičnosti.«(Prim. Rim 6, 1-2. 11-13)
Naj ta opomin ne izzveni torej v
smislu maščevanja, pač pa kot
vzpodbuda, ki obrodi tudi kakšen
dober sad.

Vpis k verouku
Vpis bo potekal 1.
septembra, od 8h do
11:30, in od 12:15 do
17h, 2. septembra
pa zaradi obhajanja
bolnikov po domovih
samo od 14h 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 za ogrevanje
10 eur. Prispevek za
drugega otroka iz
iste družine bo 5 eur

in za tretjega ali četrtega
zastonj. Tisti, ki še dolgujete
domače naloge iz preteklega
veroučnega leta, jih nujno
oddajte do 29. avgusta v
nabiralnik. Preberite si tudi
sosednji - najdaljši članek v
oznanilih.
Cenik knjig:
razred

knjiga delovni
zvezek
1.
/
8 eur
2.
/
8 eur
3.
/
10 eur
Od 4. do 9. 8 eur 4 eur

napovednik
28. 8. 22. nedelja med letom
29. 8. Dan celodnevnega češčenja
Najsvetejšega v Stopičah
1. 9. Vpis k verouku od 1. do 9. razreda
2. 9. Vpis k verouku od 1. do 9. razreda
2. 9. Prvi petek
3. 9. Prva sobota in molitev pred
Najsvetejšim, ob 18:15
4. 9. 23. nedelja med letom – FARNO
ŽEGNANJE
5. 9. Sestanek za STARŠE BIRMANCEV
(8. in 9. razred), ob 20h
8. 9. Marijino rojstvo - Mali šmaren
8. 9. Sestanek za STARŠE NOVIH
VEROUČENCEV (1. razred), ob 20h
10. 9. Molitveni dan za duhovne poklice
na Zaplazu, ob 9h molitev, ob 10h maša
11. 9. 24. nedelja med letom in srečanje
ŽPS, ob 16h
14. 9. Povišanje sv. Križa
18. 9. Nedelja svetniških kandidatov in
žegnanje na Cerovcu ,ob 10h
19. 9. Sestanek za STARŠE
PRVOOBHAJANCEV (3. razred), ob 20h
21. 9. Skupna dekanijska priprava na
krst v Šmihelu, ob 20h
25. 9. Slomškova nedelja in žegnanje na
Dolžu, ob 10h
9. 10. Župnijsko romanje

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 +
22. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM 10h (STOPIČE) ++ Franc in Angela
28. avgust
Regina, obl.
PONEDELJEK 8h (STOPIČE) + g. Edi Eberl in vsi
ostali duh. v tej župniji
29. avgust
10h (STOPIČE) po namenu
Mučeništvo
Janeza Krstnika 17h (STOPIČE) ++ Anton Turk,8. obl.,
in vsi pokojni Klobučar
19h (HRUŠICA) ++ Martina in Franc
TOREK
Kotar, obl.
30. avgust
Feliks

SREDA
31. avgust

19h (HRUŠICA) + Alojzija Turk, obl.

Rajmund Nonat

ČETRTEK
1. september
Egidij (Tilen)

PRVI PETEK
2. september
Marjeta

PRVA SOBOTA
3. september
Gregor Veliki

23. NEDELJA
MED LETOM ANGELSKA
4. september

18h (CEROVEC) + Frančišek Drab,
1. obl.
19h (STOPIČE) + Terezija Mikec, obl.
18h (DOLŽ) + Marija Golobič
19h (STOPIČE) ++ Blažič Frančiška
in Jožef, obl.
+ Gabre Popovič, obl.
19h (STOPIČE) + Anton Šimic, 10. obl.
++ Marta in Franc
Štangelj, obl. (Stopiče 16)
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Marija Škufca,
obl., in Janez
+ Lado Turk, 1. obl.

PONEDELJEK 19h (STOPIČE) + Jožef Malenšek
5. september
+ Milena Kralj, obl.
Mati Terezija

TOREK
8h (STOPIČE) po namenu
6. september
Zaharija

SREDA
7. september

19h (OREHEK) ++ sin Jože, starši
Gazvoda,
Terezija Turk,
Marko
družina Mirtič
Križevčan
ČETRTEK
18h (DOLŽ) ++ Marija Juršič, 2. obl.,
8. september
in vsi pokojni Juršič
Marijino
19h (STOPIČE) + Milan
rojstvo
Rozenberger, 30. dan
19h (DOLŽ) ++ starši in bratje Hočevar
PETEK
+ Rezka Zevnik, obl.
9. september
(Vinareber)
Peter Klaver
SOBOTA
18h (CEROVEC) + Marija Hočevar, obl.
10. september 19h (OREHEK) + Marija Ovniček, obl.

PONEDELJEK MAŠA DRUGJE + Jože Peček
12. september
Marijino ime

MAŠA DRUGJE ++ družina Peček
TOREK
13. september
Janez Zlatousti

MAŠA DRUGJE po namenu
SREDA
14. september
Povišanje sv.
Križa
ČETRTEK
MAŠA DRUGJE po namenu
15. september
Žalostna Mati
Božja

PETEK
19h (STOPIČE) + Marija Avguštin
16. september
Kornelij in Ciprijan

18h (CEROVEC) + Snežana Juršič, obl.
SOBOTA
17. september 19h (STOPIČE) + Janez Kastelec
Robert Bellarmino

25. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM- 10h (CEROVEC) ++ Ucman (Vel.
Cerovec 8),
SVETNIŠKIH
KANDIDATOV
Slavko Ucman in
18. september
Marija Didovič
PONEDELJEK 19h (STOPIČE) + Jože Kastelec, obl.
19. september
Januarij

8h (STOPIČE) po namenu
TOREK
20. september
Andrej Kim
Tae-gon

19h (STOPIČE) v dober namen
SREDA
21. september
Matej (Matevž)

ČETRTEK
19h (HRUŠICA) + Frančiška
Klemenčič, obl.
22. september
(Hrušica 14)
Mavricij
PETEK
19h (OREHEK) + Alojzij Gazvoda,
23. september
5. obl.
Pij iz Pietrelcine

19h (CEROVEC) ++ Jože Drab, obl., in
SOBOTA
vsi pokojni Drab
24. september
Anton Martin
Slomšek
Nikolaj Tolentinski
26. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
24. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM - 10h (DOLŽ) + Ana Saksida
MED LETOM 10h (STOPIČE) ++ Alojzij Turk in
11. september
starši Cimrmančič SLOMŠKOVA
+ Marija Kastrevc, obl. 25. september

