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NAJIN KRIŽEV POT

N

e samo v velikonočnem času, ampak med
vsako sv. mašo smo priče dogodkov z
Jezusove zadnje večerje, trpljenja, smrti in
vstajenja. Že na samem začetku nas povabi, da
na oltarno mizo položimo vse: tako svoje grehe,
žalost, veselje, prošnje, zahvale in vse svoje drage.
Vse to bo del njegove zadnje večerje, ki jo bo podelil
tudi z nami. Vse to bodo njegove solze krvavega
potu, udarci, ki jih bo prejel, njegov težki križ, ki
ga bo zopet sam prenosil. Vse to za nas, iz čiste
zastonjske ljubezni. Da bi bili srečni, ljubljeni in eno
z Očetom. Da bi zopet čutili njegov mir in veselje.
Da bi zaupali v Njegovo usmiljeno srce.
»Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki
se daje za vas.« Nihče nima večje ljubezni kot Ti
Gospod, ki daješ samega sebe.
»Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi,
nove in večne zaveze, ki se za vse in za vse preliva
v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.« Ti

Če boste v mojem
nauku vztrajali,
ste zares moji učenci.
Spoznali boste resnico
in resnica
vas bo osvobodila.
Jn 8,31-32

daješ življenje za vse nas.
Ne gledaš na težo naših grehov,
še manj na količino dobrih del.
Kakor nam Ti odpuščaš, naj
tudi mi drug drugemu.
Križ, ki ga za nas prenašaš,
te izmuči, a ti ne odnehaš. Ker
nikoli ne boš. Nate se vedno
lahko zanesemo, tudi ko so vsi
proti nam.
Žeblji so ostri, bolečina je neznosna. Še ko se
želiš malce odžejati, dobiš le kis in žolč. A ura se
dopolni. Tako je pisano in taka je Njegova volja.
Tvoje izmučeno telo je položeno v grob, ki pa je
hkrati priča vstajenja. Aleluja, premagal si smrt!
Premagal in preobrazil si ves naš greh in žalost.
Pokazal, da je beseda resnična, da je v njej
življenje in moč, upanje in tolažba.
»Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje
vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.«
Gospod, vate zaupam. Ti si pot, resnica in
življenje. Kdor vate veruje, ne bo nikdar umrl.
M.U.
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Časovni razpored dogodkov
na veliko soboto
Ob 6.30 bo v Stopičah blagoslov ognja za domove,
od 7h dalje pa bo izpostavljeno Najsvetejše v Božjem
grobu, in sicer do začetka obredov, ob 19h.
MOLITVENE URE:
7.00 Dolž, 8.00 Vrhe, 9.00 Črmošnjice, 10.00
Šentjošt in Verdun, 11.00 Zajčji Vrh in Sela, 12.00
Veliki Orehek, Mali Orehek in Brezovica, 13.00 Gornja
Težka Voda, 14.00 matere z majhnimi otroki, 15.00
Plemberk in Hrušica, 16.00 Dolnja Težka Voda, 17.00
Stopiče, 18.00 Pangrč Grm, Cerovec, Iglenik in Hrib.
BLAGOSLOV JEDIL:
11:30 Gornja Težka Voda, 12:00 Cerovec, 12:30
Črmošnjice, 13:00 Šentjošt, 13:30 Hrušica, 15:00
Orehek, 15:15 Brezovica, 15:30 Zajčji Vrh, 16:00 Dolž,
17:00 Stopiče.
Obredi velikonočne vigilije se bodo pričeli ob 19h
zunaj cerkve s prižiganjem velikonočne sveče,
procesijo v cerkev, velikonočno hvalnico in sveto
mašo, ko se bodo pri slavi znova oglasili zvonovi.

Velika nedelja
Slavje bomo začeli z vstajenjem pri Božjem grobu,
ob 6:30 zjutraj s procesijo po vasi in prvo sveto mašo
po procesiji. Druga sveta maša bo ob 10h. Pri obeh
mašah bo ofer.
Vam, ki sodelujete
pri teh simbolno
Skupaj s sodelavci
močnih obredih,
vam voščim veselo in
pri pripravi nanje
blagoslovljeno veliko noč.
ali pri velikonočni
procesiji, se lepo
Naj vas Vstali Zveličar
zahvaljujem,
napolni z upanjem,
vsem pa želim
veseljem in pogumom!
veliko Božjega
blagoslova.
župnik Tadej

ITI V EMAVS

I

zraz se običajno
uporablja za
navado, da se
na velikonočni
ponedeljek z
družino ali prijatelji
odpravimo na izlet
ali obisk. Izvor fraze
izhaja iz Svetega
pisma. Po dogodkih
Velike noči sta se
namreč dva učenca
odpravila v Emavs,
a se nato kmalu
vrnila. (prim. Lk 24,
13-35)
Zgodba pripoveduje, kako sta dva
učenca šla iz Jeruzalema v Emavs,
vas, oddaljeno od Jeruzalema
„šestdeset stadijev“. Pogovarjala sta
se o vsem tem, kar se je zgodilo v
Jeruzalemu zadnje dni. Med potjo se
jima je pridružil skrivnostni neznanec
in se z njima pogovarjal o vsem tem.
Pripovedovala sta o Jezusu, „ki je bil
prerok, mogočen v dejanju in besedi
pred Bogom in vsem ljudstvom;
kako so ga naši véliki duhovniki in
poglavarji izročili v smrtno obsodbo
in ga križali. Mi pa smo upali, da je on
tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega
pa je danes že tretji dan, odkar se je
to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi
nekaterih žena iz naših vrst. Ko so
bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso
našle njegovega
telesa, so
se vrnile in
pripovedovale,
da so imele celó
videnje angelov,
ki so dejali, da
živi.“
Skrivnostni
sopotnik jima
je marsikaj
razložil v
luči prerokb
iz Svetega

pisma. „Mar ni
bilo potrebno,
da je Mesija to
pretrpel in šel v
svojo slavo?“ Tako
so se v pogovoru
približali vasi in
onadva sta ga
povabila v hišo,
saj se je že „dan
nagnil“.
„Ko je sédel z
njima za mizo,
je vzel kruh,
blagoslovil, ga
razlomil in jima ga
dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala.“ Bil je
Jezus, vstali Jezus! Prepoznala sta ga po lomljenju kruha!
Ko sta učenca Jezusa „spoznala“, sta se vrnila v Jeruzalem
in oznanjala Njegov nauk, smrt in vstajenje.
Tudi mi poznamo občutek, ko se nam kdaj odprejo oči naenkrat, zgodi se nekakšen klik, ko v nekem trenutku
začutimo nekaj nadvse pomembnega. Kar naenkrat,
čeprav je bilo pravzaprav že vse ob nas, samo videli
nismo.
In takih klikov ne smemo pozabiti, kajti so trenutki
spoznanja. Tako, kot so se naenkrat odprle oči učencema.
Včasih so taka spoznanja zelo pomembna na naši poti.
Iti v Emavs pa lahko pomeni tudi bežati stran od težav,
hudega, skriti se, se ne soočati …
Izbira je naša.

Vabilo in prošnja ob
pripravi cerkve in okolice na
praznovanje velike noči
V župnijski cerkvi je že pripravljen
nabiralnik z napisom „ZA CVETJE“.
Darovi bodo namenjeni za okrasitev
božjega groba in cerkve. V torek,
11. 4. 2017, ob 8h pa vabim k čiščenju
in urejanju cerkve in okolice vse, ki
lahko pridete. Lepa hvala za vsak vaš
prispevek, ki ga boste vložili v lepoto
obhajanja največjega krščanskega
praznika.

Napovednik
9. 4. Ob 14h - križev pot birmancev in
predpraznična spoved za farane, birmance in starše
10. 4. ZAČETEK VELIKEGA TEDNA.
10. 4. Srečanje zakonske skupine,ob 20h
13. 4. VELIKI ČETRTEK
14. 4. VELIKI PETEK – NI MAŠ, SAMO KRIŽEV POT,
OB 15h V STOPIČAH in OBREDI VELIKEGA PETKA,
ob 19h
15. 4. VELIKA SOBOTA, CELODNEVNO ČAŠČENJE
NAJSVETEJŠEGA V BOŽJEM GROBU, BLAGOSLOV
OGNJA IN JEDIL TER VELIKONOČNA VIGILIJA
16. 4. VELIKA NOČ
19. 4. Skupna dekanijska priprava na krst v
Šmarjeti, ob 19h
21. 4. Začetek birmanske 9-dnevnice, ob 19h v
Stopičah
22. 4. Koncert Marijinih pesmi, ob 19h , v župnijski
cerkvi, pred nedeljskim blagoslovom Marijine
kapele na vasi
23. 4. BELA NEDELJA - maša ob blagoslovu
Marijine kapele v Stopičah
23. 4. Romanje članov ŽPS na Zaplaz (ob 15h
molitvena ura in ob 16h slovesna sveta maša,
blagoslov novih orgel in oltarja)
28. 4. Srečanje birmovalca z birmanci, njihovimi
starši in botri, ob 18h
30. 4. Slovesnost svete birme, ob 10h
5. 5. Prvi petek
6. 5. Prva sobota in blagoslov motoristov, ob 13h
7. 5. Žegnanje na Dolžu in Florjanova procesija,
odhod izpred cerkve proti kapelici je 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 +
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Stane Renuša, obl.
+ Stanislav Judež, obl.
14h (STOPIČE) KRIŽEV POT in
SPOVEDOVANJE
9. april
PONEDELJEK 18h (OREHEK) + Janez Klobučar
10. april
19h (STOPIČE) ++ Ščipalovi
++ Jože Bele, sestra
Domen
Ana in starši
TOREK
19h (HRUŠICA) ++ Jožef Kastrevec,
11. april
obl., in starši
6. POSTNA,
CVETNA
NEDELJA

Stanislav

19h (OREHEK) ++ Hočevar Martin
in Ida
Zenon Veronski
+ Marija Ovniček
VELIKI
19h (STOPIČE) + Metka Peček
ČETRTEK
Černec
13. april
SREDA
12. april

Ida

VELIKI PETEK 15h (STOPIČE) KRIŽEV POT
14. april
19h (STOPIČE) OBREDI VELIKEGA
Lidvina
PETKA
VELIKA
19h (STOPIČE) ++ družina Gazvoda
SOBOTA
- Kopičevi
15. april
Krescenc

PONEDELJEK 19h (CEROVEC) + Anton Juršič
24. april
++ Marija in Franc
Fidelis
Berkopec, obl.
19h (ŠENTJOŠT) poljska maša
TOREK
25. april
Marko

SREDA
26. april

19h (DOLŽ) + Janko Badovinac

ČETRTEK
27. april

19h (STOPIČE) France

PETEK
28. april

19h (STOPIČE) France

SOBOTA
29. april

19h (OREHEK) + Jože Miklic, 30. dan

Marija, Mati
dobrega sveta
Cita

Peter Chanel
Katarina Sienska

3.
7h (STOPIČE) + Jože Turk, 3. obl.,
VELIKONOČNA
za župljane
NEDELJA
10h (STOPIČE) SLOVESNOST
30. april
SVETE BIRME

6:30 (STOPIČE) velikonočna
procesija in maša za župljane PONEDELJEK 19h (OREHEK) ++ Jurčkovi
1. maj
10h (STOPIČE) ++ Turk Anton, obl., Jožef Delavec
in Slavica Kralj
TOREK
8h (STOPIČE) France
2. maj
VELIKONOČNI 7h (STOPIČE) za župljane
Atanazij
PONEDELJEK
17. april
10h (STOPIČE) ++ Cimrmančič
19h (STOPIČE) ++ Strajnarjevi;
SREDA
Simon
Franc, obl., in starši
mama Pepca, obl.
3. maj
Barsabejski
Filip in Jakob ml.
+ Franc Štangelj, obl.
TOREK
19h (DOLŽ) ++ Janez Ucman in
18. april
starši Lesar
19h (DOLŽ) za blagoslov konjenikov
ČETRTEK
Evzebij
+ Jože Ovniček, 1. obl.
+ Marija Šašek, obl.
SREDA
19h (HRUŠICA) ++ Janez Brulc, obl., 4. maj
19. april
starši in ost. raj. Brulc Florijan
Leon IX
+ Jožef Rukše
18h (DOLŽ) + Jože Šega
PRVI PETEK
19h (STOPIČE) ++ Marija Pavlič in
5. maj
ČETRTEK
19h (DOLŽ) ++ Kobe Marjana in
20. april
Janez, obl.
Gotard
starši Gredenc
Teotim
++ st. starši Janez in
+ Anton Andrejčič, obl.
Jožefa Saksida
ter Marija Hočevar, obl. PRVA SOBOTA 13h (STOPIČE) za blagoslov
motoristov in motoristk
6. maj
PETEK
19h (STOPIČE) ++ Šimic Jože in
Dominik Savio 19h (STOPIČE) + Janez Brkopec, obl.
21. april
starši, obl.
Anzelem
(DTV 15a)
++ Andrejčič Anton
SOBOTA
18h (OREHEK) po namenu
22. april
in Frančiška, sin Tone
Hugo
4.
7h (STOPIČE) za župljane
2.
7h (STOPIČE) za župljane
VELIKONOČNA
+ Roman Petek
VELIKONOČNA 10h (STOPIČE) MAŠA OB
10h (DOLŽ) VSI ŽIVI IN POKOJNI
NEDELJA - BELA BLAGOSLOVU MARIJINE KAPELICE NEDELJA
7. maj
GASILCI IN GASILKE
23. april
NA VASI
VELIKA NOČ
KRISTUS JE
VSTAL,
ALELUJA!
16. april

