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DANES ODPRTO JE
SVETO NEBO,
RAJSKI DUHOVI NA
ZEMLJO GREDO.
ANGELI HVALO IN
SLAVO POJO,

MARIJINO VNEBOVZETJE

S

lovesni zapovedani praznik Marijinega
vnebovzetja ali veliki šmaren, ki ga
obhajamo 15. avgusta, spada med
najstarejše Marijine praznike. Versko resnico
o Marijinem vnebovzetju – da je bila vzeta
v nebesa z dušo in s telesom – je slovesno
razglasil papež Pij XII. 1. novembra 1950,
na praznik vseh svetnikov. Ta datum, ki je
poleg čaščenja svetnikov, naših poveličanih
bratov in sester, posvečen tudi spominu
naših rajnih, je izbral z namenom, da se
poudari resnica o vstajenju mrtvih in večnem
življenju. Oboje izpovedujemo v Veri, ki jo
molimo.
Na ta praznik je pri številnih Marijinih
božjepotnih svetiščih glavni romarski shod.
Romarski shodi so bili in so v glavnem še
vedno pričevanja zaupne vernosti slovenskih
ljudi. Dobro čutimo, da je Marija mati in da
kot taka ve, kaj njeni otroci potrebujemo.
Naše prošnje posreduje svojemu
vsemogočnemu Sinu.
Osebno sem v okviru mladinskega verouka
že na predvečer skupaj z ostalimi mladimi

ROŽO MARIJO V
NEBESA NESO.

rad poromal peš iz Ribnice
v domače svetišče k
Novi Štifti. Cerkev je
seveda posvečena Mariji
Vnebovzeti. Tam smo se
mladi skupaj z ostalimi verniki,
ki jih je prišlo veliko tudi iz drugih župnij,
udeležili večerne svete maše in res lepe
procesije z lučkami, med katerimi smo
prepevali litanije Matere Božje in pesmi
njej na čast. Ob samem prazniku, 15.
avgusta, pa sem se skupaj s starši ravno
tako udeležil svete maše pri Novi Štifti,
ki je vsako leto lepo obiskana. Zato me ta
praznik navdaja s svojevrstno toplino, ki
jo zmore prebuditi druženje z vsemi, ki jih
povezuje ljubezen do bližnjega, do Marije
T.K.
in do Boga.
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250 – LETNICA ŽUPNIJE STOPIČE
Kot je že bilo omenjeno, bomo ob 250-letnici naše
župnije z 21. avgustom začeli obhajati zahvalne maše
po podružničnih cerkvah. Pri vsaki maši bomo prebrali
nekaj o dogajanju na določeni podružnici skozi
zgodovino in se ob koncu maše z zahvalno pesmijo
zahvalili Bogu za obstoj in za vse prejeto, istočasno
pa ga prosili za vodstvo v bodoče in blagoslov na naši
poti in v našem življenju.
Obhajanje zahvalnih svetih maš bomo zaključili na Dolžu.
Na žegnanje v Stopičah pa sem ob tej častitljivi
obletnici povabil novomeškega gospoda škofa Andreja
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Glavana, ki se je temu povabilu z velikim veseljem tudi
odzval. Vabim vas, da se tudi vi z veseljem udeležite
zahvalne maše v vaših soseskah, pa tudi ob farnem
žegnanju, ob 10h. Po maši bo zunaj sledila pogostitev.
Naj omenim tudi, da se v sklopu 250 – letnice župnije
pripravlja tudi zanimiv zbornik o stopiški župniji in koncert
Marijinih pesmi, ki naj bi bil predvidoma 28. oktobra 2017.

30 LET MIVE SLOVENIJA
MIVA IN NJENA ZGODOVINA
Smrt prijatelja je bila potrebna, da je nastala
dobrodelna organizacija MIVA .
22. marca 1927 je bila v Kölnu ustanovljena organizacija
MIVA (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft). Idejo
za to je dal Paul Schulte, ki so ga imenovali kar “leteči
pater”. Njegov najboljši prijatelj, p. Otto Fuhrmann, ki
je odšel v misijone, je namreč v Namibiji kot misijonar
umrl za malarijo. Ves teden so ga vozili na lojteršnem
vozu in potem še pet dni nosili na ramenih do
bolnišnice. Prišel je prepozno in naslednji dan je umrl.
To, da misijonarji nimajo za pomoč sebi in drugim niti
osnovnih prevoznih sredstev, je patra Paula Schulteja
zelo prizadelo. Po Evropi je začel iskati darovalce za
nakup misijonskih vozil. Ideja je obrodila sadove in se
širila naprej. V Švici je začela MIVA delovati leta 1932 in
leto dni pozneje tudi na Nizozemskem. Celo med vojno
se ta oblika pomoči ni prekinila.
MIVA SLOVENIJA
Na misijonskem sestanku v Tinjah na Koroškem v
oktobru 1986 je padla ideja o samostojni organizaciji
MIVA Slovenija. Pokojni nadškof g. Alojzij Šuštar
je zadevo podprl in tako je leta 1987 začela ta
dobrodelna ustanova pod vodstvom Staneta Kerina
svoj zmagoviti pohod. Brez vsakih materialnih
sredstev je skušala pomagati našim misijonarjem,
da bi prišli do prepotrebnih vozil. Zagnanost Staneta

in širina srca slovenskega človeka je obrodila bogate
sadove. MIVA Slovenija izpelje večino svojih projektov
preko MIVA Avstrija. Tam namreč preko dobro
razvejane mreže informacij ugotovijo, na kakšen način
je mogoče z najmanjšimi stroški dostaviti misijonarju
kar najboljše vozilo.
NEKAJ KONKRETNIH ŠTEVILK
V 30 letih smo v Sloveniji zbrali nekaj več kot 1,6
milijonov evrov, s katerimi smo našim misijonarjem
pomagali s skupaj 371 projekti:
234 avtomobilov, 36 koles, 29 motorjev, 11 kombijev, 9
priključkov za delovne stroje, 8 čolnov, 9 traktorjev, 9
tovornjakov, 6 minibusov, 5 prikolic, 4 reševalna vozila,
2 radijski postaji, 1 avtobus, 1 delovni stroj,
1 štirikolesnik, 1 plug, 1 brana, 1 pristan.
ZAHVALE in PROŠNJE
MISIJONARJEV
Janez Krmelj, Madagaskar
Za premagovanje strmih klancev
in prevoz tovora na težko dostopna
področja bi radi kupili manjši traktor
s prikolico. Uporabljali ga bomo na
območjih župnije Ranomena. Traktor bomo uporabili
tam, kjer dostop tudi z avtom ni možen, za transport
gradbenega materiala, gradnjo cerkva in novega
misijona Vatanato.
s. Vesna Hiti - Nestor Hernando Gomez Peralta, Ruanda
Na novem misijonu blizu Kigalija sta s svojim delom
začela dva duhovnika. Ker na misijonu še nimajo
strehe nad glavo, se morata vsak dan voziti tja. To je
nova župnija na podeželju, kjer so poti slabe in bi z
avtom ne mogli opravljati pastoralnega dela. Motor
pa bo v ta namen odličen za premagovanje ovir. Hvala
za vso pomoč, ki jo namenjate misijonom, da lažje
opravljamo svoje delo.
s. Anka Burger, Ruanda
Sestre pomagamo v taborišču, kjer oskrbujemo
burundijske begunce. Uporabljamo vozilo letnik 1992,
ki v zadnjem letu kar naprej zahaja k mehaniku. Poleg
tega so popravila zelo draga. Ceste iz glavnega mesta
do misijona in naprej do taborišča so zelo slabe,
večina je makadamskih. Sestre se vsak dan vozijo
30 km iz najbližje župnije, kjer trenutno stanujejo,
do taborišča in nazaj. Res bi potrebovale nov avto,
ki bo primeren za naše okolje. Upam, da nam boste
z darovi slovenskih dobrotnikov lahko pomagali pri
nakupu ustreznega vozila. Hvala MIVA Slovenija za
vse darove, ki smo jih prejeli v preteklih letih.
Stanko Rozman - Elias Bboloka Nchimunya, Zambija
Na vas se obračam s prošnjo za nakup avta za našega
gospoda župnika. Njegov avto je star sedem let. Pred
kratkim, ko je bil na poti na oddaljeno podružnico, je ostal
na cesti. Župnik nujno potrebuje vozilo za opravljanje

svojega dela. Župnija pokriva četrtino distrikta Mumbwa ali bolje
rečeno četrtino površine Slovenije. Ceste so v večini makadamske
in v deževni dobi je večina od njih neprevozna. Z novim vozilom,
ki bi imelo štirikolesni pogon, bi bil obisk podružnic možen tudi v
deževni dobi. Bog povrni za vso vašo dobroto.
p. Lojze Podgrajšek, Malavi
V letu 2015 smo jezuiti v Malaviju odprli gimnazijo Loyola,
ki ji pripada tudi internat za dekleta in fante. Gimnazija ne
sme v nedogled čakati na pomoč iz tujine, ampak se mora
razvijati v smeri samooskrbe, vsaj kar se prehrane tiče. V
tem pogledu dobro sodelujemo z malavijsko vlado. Vlada
oz. država plačuje večino učiteljev na gimnaziji, starši in
svojci pa so odgovorni za življenje v internatih. Ker je veliko
učencev, za katere svojci ne morejo kriti stroškov internata,
smo sprejeli načrt samooskrbe s prehrano. Zbrali smo
sredstva in kupili zemljo, sedaj pa iščemo pomoč pri
nakupu traktorja s priključki. Do sedaj smo uporabljali
stari traktor, ki pa je dočakal svoj konec.
s. Agata Kociper, Brazilija
V Sao Gabrielu imamo sestre vzgojno hišo z imenom
»Srečna deklica«. Tam imamo avto, ki je že star in
zahteva nenehna popravila, ki nas veliko stanejo. Ceste
so slabe, nevzdrževane, po večini makadamske z mnogimi
luknjami in avto se še hitreje pokvari. Sestre v vzgojni hiši
skrbijo za dekleta, katerih življenja so v nevarnosti. Zaradi
zunanje strokovne pomoči jih morajo sestre večkrat peljati v
druge kraje in vozilo je nujno potrebno. Novo vozilo bo služilo
za nakupe živil, birokratične opravke, pri pastoralni dejavnosti
na različnih krajih in prevozu sester. Prosimo za vozilo, ki bo
kos našim cestam in bo imelo tudi dovolj prostora za prevoz
tovora. Hvala dobrotnikom za vse darove, s pomočjo katerih
smo misijonarji lahko mobilni.

CELODNEVNO ČAŠČENJE
Na praznik mučeništva Janeza Krstnika (29. 8.)
bomo imeli celodnevno čaščenje. 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 Dolnja Težka Voda ter Hrušica in
Pangrč Grm. Ob tej uri ste k čaščenju lepo vabljeni
tudi starši s predšolskimi otroki in mladina.
Ob 17h bo sklepna slovesnost s petimi litanijami
Srca Jezusovega, z zahvalno pesmijo, blagoslovom
in s sveto mašo.

Napovednik
30. 7. Žegnanje na Gornji Težki Vodi, ob 10h
4. 8. PRVI PETEK
5. 8. PRVA SOBOTA. Molitev 45 minut pred
mašo bo tokrat izjemoma na prvi petek.
6. 8. Jezusova spremenitev na gori – praznik
10. 8. Sv. Lovrenc – diakon in mučenec
13. 8 19. nedelja med letom
15. 8. Zapovedani praznik Marijinega
vnebovzetja.
16. 8. Skupna dekanijska priprava na krst, ob
19h v Šmarjeti
20. 8. 20. nedelja med letom in žegnanje v
Orehku, ob 10h
21. 8. Začetek ZAHVALNIH MAŠ po
podružnicah ob 250-letnici župnije Stopiče
26. 8. Romanje bolnikov in invalidov na
Zaplaz. Prijavite se lahko Francetu Saksidi
– 041 801 453 ali Ivici Brulc – 040 844 941.
Odhod avtobusa z Dolža bo ob 8:30.
27. 8. 21. nedelja med letom
1. 9. PRVI ŠOLSKI DAN in DAN VPISA K
VEROUKU. Vpis bo potekal ves dan v veroučni
učilnici. Zaradi vpisa k verouku bom bolne in
ostarele obiskoval z Najsvetejšim en teden
kasneje - 8. 9. 2017.
2. 9. Prva sobota
2. 9. GENERALNO ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE in OKOLICE PRED FARNIM
PRAZNIKOM. Pridite, prosim, v čim večjem
številu tudi moški.
3. 9. FARNO ŽEGNANJE. Ob 10h bo somaševal
g. škof Andrej Glavan, saj praznujemo 250 let
naše župnije. Med mašo bo ofer.
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 +
17. NEDELJA
MED LETOM
30. julij
PONEDELJEK
31. julij
Ignacij Lojolski

TOREK
1. avgust

7h (STOPIČE) za župljane
10h (GORNJA TEŽKA VODA) za
sosesko
19h (STOPIČE) + Milan
Rozenberger, 1. obl.
++ družina Jeriček
8h (STOPIČE) po namenu

Alfonz M. Ligvorij

SREDA
2. avgust

Štefan I.

ČETRTEK
3. avgust

Lidija

19h (STOPIČE) + Ana Judež
v zahvalo,
priprošnjo in čast
Bogu
19h (OREHEK) ++ Frančiška in
Miha Cimrmančič

PRVI PETEK
4. avgust

18h (DOLŽ) + Vinko Kovačič, obl.
+ Ladislav Juršič, obl.
19h (STOPIČE) v zahvalo Mariji
Janez M.
Božji materi
Vianney
PRVA SOBOTA 17h (STOPIČE) zlata poroka
5. avgust
19h (OREHEK) ++ Marija in Alojzij
Gazvoda
Marija Snežna
18. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM 10h (STOPIČE) ++ Marija in Jožef
Lojk, obl.
Jezusova
vsi pokojni
spremenitev
Mantelj (Vrhe 16)
na gori
6. avgust
PONEDELJEK
7. avgust

19h (CEROVEC) ++ Janez Bartolj in
Marjan, obl.

TOREK
8. avgust

MAŠA DRUGJE

SREDA
9. avgust

MAŠA DRUGJE

ČETRTEK
10. avgust

19h (STOPIČE) + Franc Turk

PETEK
11. avgust

19h (CEROVEC) + Robi Grubar, obl.

SOBOTA
12. avgust

15h (STOPIČE) poročna maša

19. NEDELJA
MED LETOM
13. avgust

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

Sikst II.

Dominik

PONEDELJEK
14. avgust
Maksimilijan
Kolbe

19h (STOPIČE) + Darinka Becele,
obl.

7h (STOPIČE) za župljane
TOREK
10h (STOPIČE) + Marija Ovniček
15. avgust
++ starši Jože in
MARIJINO
Ana Bojanc
VNEBOVZETJE
SREDA
19h (OREHEK) ++ Murnovi (Vel.
16. avgust
Orehek 28)
Rok

ČETRTEK
17. avgust

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

PETEK
18. avgust

19h (HRUŠICA) + Alojzija Turk, obl.

SOBOTA
19. avgust

18h (DOLŽ) ++ Anton Kobe, obl., in
Venckovi
++ Alojz Božič, obl., in
sin Zmago
19h (STOPIČE) za duše v vicah
++ Andrej Furdi, 10.
obl., in Verica
7h (STOPIČE) za župljane
10h (OREHEK) + Štefanija Mežnar

Evzebij
Helena

Janez Eudes

20. NEDELJA
MED LETOM
20. avgust
PONEDELJEK
21. avgust

19h (BREZOVICA) ZAHVALNA MAŠA

TOREK
22. avgust

19h (ZAJČJI VRH) ZAHVALNA MAŠA

SREDA
23. avgust

19h (OREHEK) ZAHVALNA MAŠA

ČETRTEK
24. avgust

18h (DOLŽ) ++ Franc Avsec, obl., in
sin Franc
19h (CEROVEC) ZAHVALNA MAŠA
19h (HRUŠICA) ZAHVALNA MAŠA

Pij X.

Devica Marija
Kraljica
Roza iz Lime

Edith Stein

Jernej

Lovrenc

PETEK
25. avgust

Ludvik IX.

Klara

Ivana Šantalska 19h (STOPIČE) + Feliks Orel, obl.

SOBOTA
26. avgust

15:30 (STOPIČE) poroka
19h (ŠENTJOŠT) ZAHVALNA MAŠA

21. NEDELJA
MED LETOM
27. avgust

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Franc Kulovic, obl.
++ Janez Škufca in
Marija, obl.

Ivana Bichier

