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ŠMARNICE 

Začel se je najlepši mesec v letu, pa tudi 
Marijin mesec. Šmarnična pobožnost nas 
povezuje in ohranja stik z Božjo in našo 

Materjo. Marija je izmoljen Božji otrok in Jezus želi 
od nas, da izkoristimo vsako priložnost za rast v 
Njegovi ljubezni, še posebej prek odnosa z Marijo. 
Da bi vsak dan znali vzdrževati z Njo otroški stik, 
tako v majhnih stvareh kot v drobnih pozornostih. 
Na spontan in naraven način se v nas zbudi želja, 
da bi bili blizu Božji Materi, ki je tudi naša Mati, 
da bi se obračali k njej, tako kot se obračamo k 
svoji lastni materi. Naše srce hrepeni po ljubečem 
odnosu do naših bližnjih in prav tako do Jezusa in 

Marije. S tem istim srcem moremo 
stopiti v odnos z Marijo. Njeno 

materinsko srce je še 
posebej čutečo, razume 
nas in nam stoji ob 

strani, tudi takrat, ko 
so naša dela tako 
drugačna od tistih, 

po katerih bi 
morali stremeti. 
Pri Jezusu pa 
posreduje vse 
naše želje in 
hotenja. 

»Spet kliče nas venčani maj,

k Mariji v nadzemeljski raj,

cvetlice dobrave,  
si venčajo glave,

raduje se polje in gaj,

raduje se polje in gaj.«

Marija nas vabi k sebi, 
otroke, mlade in stare. Starši, 
spodbujajmo otroke, naj se 
z veseljem udeležijo šmarnic, 
bodimo jim tudi sami za zgled 
in se jih z njimi radi udeležimo. 
Priporočajmo Mariji sebe, svoje 
družinske člane, svoje delo, skrbi, veselje in 
žalost, kajti ona je največja priprošnjica pri Bogu 
in vedno prosi za nas.

»Dobri Oče, v mesecu maju hodimo z Devico 
Marijo za teboj. Ob njej se učimo, kaj pomeni 
biti Božji otrok, kaj pomeni biti svet in koliko 
časa biti zvest ter vztrajati v dobrem. Hvala ti, 
ker nam je učiteljica in zgled. Hvala ti, ker jo 
rad uslišiš, ko prosi za naše vsakdanje napore. 
Pomagaj nam, da bi tudi mi napredovali v 
ljubezni do tebe in naše skupne Matere in tako 
vedno bolj postajali tvoji in njeni otroci. Amen.«

I.Š.
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Šmarnice za otroke že beremo... 
Vsak dan v Stopičah, ob 19h, in na Dolžu, ob 19:30 
ali med mašo, kadar je na Dolžu.

»V letu, ko se spominjamo stoletnice čudovitih 
dogodkov v Fatimi, se Slovenci spominjamo prav 
tako pomembne 
obletnice, povezane 
z Marijo. Pred 
tristo leti se je 
na Sveti gori 
(Skalnici) zgodilo 
nekaj posebnega. 
Marija in Jezušček 
na oltarni sliki 
sta dobila kroni iz 
čistega zlata. To se 
ne zgodi pogosto. Le 
nekatere milostne 
podobe v romarskih 
cerkvah so deležne 
te časti. Ta jubilej 
nam ponuja lepo 
priložnost, da 
bolje spoznamo 
dogajanje na Sveti 
gori. Marija, ki se je 
prikazala v Fatimi, 
Lurdu in mnogih 
drugih krajih, se je 
pred skoraj petsto 
leti prikazala tudi 
na Slovenskem. 
To nam je lahko 
v veliko veselje. 
Marija z veliko 
ljubeznijo gleda na 
naš narod in nam 
želi izprositi mnogih milosti. Le prositi jo moramo 
zanje. Šmarnice so nastale po zaslugi stare mame, 
ki mi je nekoč v roke stisnila staro knjigo Zore 
Piščanec. Zgodovinski roman me je navdušil in ob 
sklepu Katehetsko-pastoralne šole sem pomislila: 
Zakaj ne bi za zaključno nalogo napisala šmarnic o 
teh lepih dogodkih? In tako sem začela. Šmarnice 
so nastajale na podlagi zgodovinskega romana, 
ob pisanju pa se je v meni vse bolj prebujala 
radovednost, katera dejstva o svetogorskih 
dogodkih so potrjena tudi z zgodovinskimi viri. 
Tega ni bilo težko ugotoviti. Pater Martin Perc in 
pater Pavel Krajnik sta v svojih delih dobro povzela 

zgodovinske zapise o Sveti gori. Tako sem lahko v 
šmarnice vpletla še nekaj podatkov iz zgodovine. 
Dragi otroci in drugi bralci, želim vam, da vam 
šmarnice približajo dogodke na Sveti gori in v vas 
okrepijo ljubezen in zaupanje do Marije. Le imejmo 
jo radi, saj ima tudi ona nas. »

(Povzeto po uvodniku avtorice 
letošnjega šmarničnega branja 

Kristine Tičar)

Prvo obhajilo
Ta številka tiskanih oznanil bo 
prišla h koncu ravno na praznik 
binkošti, ko se bomo spomnili, 
da je Jezus na petdeseti dan po 
svojem vstajenju poslal Svetega 
Duha svojim učencem. Ravno 
na ta dan bo v naši župniji 
slovesnost prvega svetega 
obhajila. Ta slovesnost bo sicer 
zunanja. Kaj bomo videli? Lepo 
okrašeno cerkev, lepo oblečenih 
12 prvoobhajancev in prisluhnili 
čudovitemu petju naših otrok 
in mladine. Opazovali bomo 
lahko zunanje dogajanje svete 
maše in prvi prejem svete hostije 
tretješolcev. Nekaj podobnega 
lahko opazujemo sicer pri vsaki 
sveti maši. Toda glavnega 
dogajanja ne vidi nobeno oko. To 
lahko začuti samo srce. Nihče ne 
ve, kaj ob tem glavnem dogajanju 
čuti otrokovo srce. Odsev tega 
se lahko opazi le na otrokovem 

obrazu, vse ostalo pa ve samo 
vsak zase ..., kolikor pač v času uglaševanja na ta 

prejem uspe vzljubiti Tega, ki ga bo prejel. 
Čas uglasitve ni čas priprave na prejem tega daru, 
kajti nikdar ne bomo dovolj pripravljeni na prejem 
Boga. S pripravami se ne da  zaslužiti ničesar 
Božjega, ker so naše zasluge v primerjavi z Njim 
premajhne. Dar je zastonjski in se ga ne da zaslužiti. 
Božji dar zato predvideva samo LJUBEZEN TISTEGA, 
KI GA BO PREJEL. Torej vse in 
hkrati ničesar. 
Spoštovani starši in otroci! 
Ne trudite se. Vse, kar je 
potrebno, je vzljubiti Jezusa. 
Ko se zgodi to, se ni treba več 
truditi za nobeno reč.



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.   5.  Prvi petek
6.   5.  Prva sobota in blagoslov motoristov, 
ob 13h
7.   5.  Žegnanje naDolžu in Florjanova 
procesija. Odhod od cerkve proti kapelici je 
ob 10h.
13. 5.  Fatimska Mati Božja
14. 5.  Žegnanje, ob 10h na ZAJČJEM VRHU
15. 5.  Zadnji sestanek za starše 
prvoobhajancev, ob 19:45
17. 5.  Skupna dekanijska priprava na krst, ob 
19h v Šmihelu
19. 5.  Piknik za družine birmancev, ob 20h v 
Stopičah
 21. 5.  Žegnanje, ob 10h v ŠENTJOŠTU in 
sestanek ŽPS, ob 19h
22. 5.  PROŠNJI DNEVI – GTV, ob 19h
23. 5.  PROŠNJI DNEVI – ČRMOŠNJICE, ob 
19h
24. 5.  PROŠNJI DNEVI – OREHEK, ob 19h
28. 5.  Žegnanje, ob 10h v PANGRČ GRMU
29. 5.  Prvoobhajanska devtdnevnica
2.   6.  PRVI PETEK
3.   6.  PRVA SOBOTA
3.   6.  Cerkev z okolico čistijo in krasijo starši 
prvoobhajancev, ob 8h
4.   6.  BINKOŠTI in SLOVESNOST PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA, ob 10h

Fatimska Marija roma  
po naših domovih
Letos mineva 100 let od prikazovanj 
Device Marije v Fatimi. Da bi se teh 
dogodkov, še bolj pa njihove vsebine, 
močneje zavedali ter po Mariji močneje 
vzljubili Boga, bodo po Sloveniji romale 
kapelice s Fatimsko Marijo. Fatimska 
Marija bo do 15. maja romala tudi po 
naši župniji, natančneje po naših družinah. Tista družina, 
ki bo imela Marijo pri sebi doma, naj povabi še ostale 
vaščane, da se ji pridružijo pri molitvi in čaščenju. 15. maja 
bo naša župnija Marijo ob 17h predala župniji Podgrad.

Kateheza Dobrega pastirja – eden od 
načinov vzgoje v veri
Začel se bo nov ciklus izobraževanj Kateheze Dobrega 
pastirja. Izobraževanje je namenjeno staršem, 
duhovnikom, katehistom in vsem, ki želijo spoznati, kako 
na preprost način posredovati velike skrivnosti krščanske 
vere otrokom in skupaj z njimi vstopiti v Božje kraljestvo. 
Več informacij dobite na spletu:
http://ursulinke.rkc.si/kateheza-dobrega-pastirja/
ali pri s. Darjani Toman: tel. 041 901 147;  
e-naslov: darjana.toman@rkc.si

Zahvala in popotnica
Naši birmanci so 30. aprila po rokah g. generalnega vikarja 
Božidarja Metelka prejeli zakrament svete birme. Ob tej 
priložnosti se lepo zahvaljujem vsem, ki ste na kakršen 
koli način sodelovali tako pri daljni kot tudi pri bližnji 
pripravi na prejem tega zakramenta, ki nas potrjuje v 
veri in nam Sveti Duh po njem podarja svoje darove, da 
bi mogli z njimi kot odrasli kristjani srčno služiti Bogu in 
Kristusovi Cerkvi. Lepa hvala tudi za vse žrtve in darove, 
ki ste jih pripravili in zbrali starši birmancev. Zahvala pa 
tudi Bogu, ki želi z nami deliti vse, kar je njegovega. 

Spoštovani starši in birmanci! 
Vem da ste imeli ob birmi veliko skrbi, zato vas 
razumem, da potrebujete tudi oddih. Všeč mi je, da vas 
je kar precej staršev po končani slovesnosti pokazalo 
veliko veselja in navdušenja. Kako le ne bi. Hvaležen 
sem vam za to. Želim pa, da se to navdušenje nikdar 
ne konča. Vem, da spomini polagoma zbledijo. Zato jih 
vedno znova obujajte, da ostajajo kolikor toliko sveži. 
Naj vas navdušujejo predvsem nad Bogom, ki nam je 
storil tako lepe in čudovite reči. 
Hvala. župnik Tadej
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PONEDELJEK
22. maj
Marjeta Kasijska

19h (GORNJA TEŽKA VODA) 
         poljska maša

TOREK
23. maj
Servul Tržaški

19h (ČRMOŠNJICE) poljska maša

SREDA
24. maj
Marija, 
Pomočnica 
kristjanov

18h (ŠENTJOŠT) + Alojzija Gazvoda, 
                                30. dan

19h (OREHEK) poljska maša

ČETRTEK
25. maj
Urban I.
Gospodov 
vnebohod

8h (STOPIČE) France
10h (DOLŽ) po namenu
19h (GORNJA TEŽKA VODA) po 
                                                  namenu

PETEK
26. maj

Filip Neri

18h (DOLŽ) + Jože Šega
19h (OREHEK) ++ vsi pokojni 
                                  Turkovi (Sela 6)
                            ++ Turk Anton, obl., 
                            in Ana (Brezovica 4)

SOBOTA
27. maj
Alojzij Grozde

19h (DOLŽ) + Jakob Turk
                      ++ Janez Juršič, obl., in 
                            ostali pokojni Juršič

7. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA
28. maj

7h (STOPIČE) za župljane

10h (PANGRČ GRM) po namenu

PONEDELJEK
29. maj
Maksim Emonski

19h (CEROVEC) ++ Ucman Janez in 
                         ostali (Vel. Cerovec 11)

TOREK
30. maj
Kancijan

19h (STOPIČE) ++ Puhan Jože, Jože 
                          Hribar in Vilko Hribar
                       +  Ana Judež, 30. dan

SREDA
31. junij
Obiskanje Device 
Marije

19h (STOPIČE) France

ČETRTEK
1. junij
Justin

19h (STOPIČE) ++ Terezija in Jožef 
                                   Malenšek, obl.

PRVI PETEK
2. junij
Marcelin in Peter

 18h (DOLŽ) v zahvalo
                      ++ Jože Golobič, obl., in 
                             ost. pokojni Golobič
19h (STOPIČE) ++ Marija Blatnik in 
                                   Zdenka Tomc

PRVA SOBOTA
3. junij
Karel Lwanga

19h (STOPIČE) + Jože Šega, obl.
                             + Mihael Turk, obl.

BINKOŠTI
4. junij

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) SLOVESNOST 
PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA 
– Dobrega 
Pastirja
7. maj

7h (STOPIČE) za župljane
                          + Roman Petek
10h (DOLŽ) VSI ŽIVI IN POKOJNI 
                       GASILCI IN GASILKE

PONEDELJEK
8. maj
Bonifacij IV.

19h (STOPIČE) ++ Anton, obl., in 
                                   Justina Bojanc
                               + Ana Judež, 7. dan

TOREK
9. maj
Izaija

18h (HRUŠICA) + Martina Kastrevc, 
                                obl. 
19h (STOPIČE) + Alojz Udovč, 1. obl. 
                                (Stopiče 59)

SREDA
10. maj
Job

19h (STOPIČE) + Vera Udovč, obl.

ČETRTEK
11. maj
Mamert

19h (CEROVEC) + Marija Ucman
                               + Franc Drab

PETEK
12. maj
Leopold Mandić

18h (DOLŽ) + Jože Šega
19h (CEROVEC) ++ starši Ivan in 
                                    Jožefa Ucman, 
                                    sinova Ivan in Jože

SOBOTA
13. maj
Fatimska Mati 
Božja

17h (STOPIČE) poročna maša
19h (STOPIČE) ++ Kafol Ivan in 
                                   Marija, obl.

5. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA
14. maj

7h (STOPIČE) za župljane

10h (ZAJČJI VRH) ++ starši in 
                                  Štefan Lojk

PONEDELJEK
15. maj

Izidor

18h (OREHEK) + Marija Ovniček
                            + Jože Miklič
19h (STOPIČE) ++ Franc in Neža 
                          Šimc, obl. (Plemberk)

TOREK
16. maj
Janez Nepomuk

8h (STOPIČE) France

SREDA
17. maj
Jošt

19h (ŠENTJOŠT) + Alojzija Gazvoda

ČETRTEK
18. maj
Janez I.

19h (STOPIČE) ++ Ivana Brulc, obl., 
                          in ostali pokojni Brulc
                               + Goršin Franc, obl.

PETEK
19. maj

Krispin

19h (OREHEK) ++ Ravnih Frančiška 
                          in ost. pokojni Ravnih
                            ++ Matija Gazvoda 
                      in ost. pokojni Gazvoda

SOBOTA
20. maj
Bernard Sienski

19h (STOPIČE) + Martin Udovč, 8. 
                            obl. (GTV 4)
                        + Jože Malenšek, 1. obl.

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA - 
turizma
21. maj

7h (STOPIČE) za župljane
10h (ŠENTJOŠT) + Ana Barborič, obl.
                              ++ Jože Gazvoda, obl., 
                                st. Jože in Terezija


