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Ali smo pripravljeni?

B

ili smo povabljeni, da imamo dober
namen, dober načrt in vnaprej
določen red, da se v tem postnem
času pripravimo na dano obljubo –
Jezusovo vstajenje, naše odrešenje.
Pridi Gospod, posveti z lučjo v temo
mojega srca, vlij mi upanje in vero, da
vidim luč, da vidim rešitev.
Moj pogled na križ naj ne bo pogled na
mrtvo telo; s kopjem preboden Bog ne
pomeni smrti, moj pogled je pogled
na Ljubezen, s katero me Bog ljubi, in

Noč se odmika in že se
dani, zemlja se strese
in votlo bobni. Nema
narava vesel je glasnik,
da nam od smrti je
vstal Rešenik.
Franc Ačko

prosim za moč, da ljubezen
povrnem.
Jezus na križu pomeni,
da se Bog ni odvrnil
od človeka, da se ni
utrudil od človeške
nepokorščine, da se ni
odvrnil od nas.
Na križu razpet
za vsakogar, srce
prebodeno s kopjem.
Voda in kri Tvoje
strani naj nas
opereta, očistita,
ker samo to, kar Ti
očistiš, je čisto v nas.
Vnesi Jezus svoj mir
v vse nas, v cel svet.
Tvoj mir je močnejši,
saj prihaja s križa, na
katerem si zmagal
nad zlom.
Mir nam svoj daj,
Gospod!
D.R.
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Sveti Jožef

Ob dnevu žena

Vzvišeni nalogi Marijinega deviškega moža in
Jezusovega deviškega očeta (pravimo mu tudi
Jezusov rednik ali krušni oče) ustreza tudi Jožefova
edinstvena svetost. Mnogi teologi izrecno trdijo,
da je bil sveti Jožef zaradi svoje vzvišene naloge, ki
mu jo je Bog namenil pri skrivnosti učlovečenja in
odrešenja, že od začetka utrjen v milosti, podobno
kot sveti Janez Krstnik ali apostoli po Jezusovem
vstajenju. Sveti Jožef je živel nekako »v ozadju«
tako v sveti Družini kot tudi v Cerkvi.
Sveti Jožef je zavetnik v družinskih zadevah, k
njemu se zatekajo v gospodarskih stiskah. Poseben
zavetnik je sveti Jožef krščanskim očetom v skrbi
za družino in otroke, še posebej je zavetnik in
priprošnjik tistih, ki si morajo s trdim delom služiti
svoj kruh. Ker je bil sveti Jožef
deležen sreče, da sta ob njegovi
smrtni postelji stala Jezus in
Marija (evangeliji tega
ne poročajo, lahko pa
upravičeno sklepamo),
velja sveti Jožef za
posebnega priprošnjika
za srečno zadnjo uro.
Na slovenskih tleh je
bilo češčenje svetega
Jožefa znano že pred
uvedbo njegovega praznika leta 1621. O
tem priča skoraj 80 cerkva, postavljenih na naših
tleh njemu v čast. Osebno ali krstno ime Jožef in
Jožefa sta med najbolj razširjenimi v Sloveniji (pa
tudi po svetu). Ime Jožef je hebrejskega izvora in
pomeni »Bog naj doda potomstvo«.
V Sloveniji je trenutno 15.768 Jožefov (na 7. mestu
po pogostosti) in Jožef 8.488 (na 15. mestu);
razširjena je tudi oblika Jože (14.278 - na 8. mestu),
Jožic pa je 9.217 (na 11. mestu). Druge oblike so še:
Joža, Jožko, Jožka, Jožek, Josip, Josipina, Juš, Južek,
Pino, Bepo, Bepič, Pepček, Pepca, Pepa, Zefa, Žefa,
Zefka, Žefka, Fina, ...
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Povzeto po »Svetnik za vsak dan«, založba Ognjišče, 1999

mesecu marcu se vsaj dvakrat dotaknemo
misli na žene in matere; ob t.i. dnevu žena in
materinskem dnevu oz. Marijinem oznanjenju.
Mnogo je izrečenih besed v ta namen, takšnih
in drugačnih, redke pa zajamejo resnično bistvo
in lepoto žena. Vse prevečkrat se sliši nestrpno
vzklikanje po njihovi enakopravnosti, pravicah,
samozadostnosti …
Ob tem pa se pozablja, da je že na začetku bilo
zapisano:« Ni dobro za človeka, da je sam…«, zato
je Bog ustvaril Adamu družico iz enega njegovih
reber. In Adam se je razveselil: »To je končno kost
iz mojih kosti in meso iz mojega mesa!« Že te
preproste, a hkrati pomenljive besede pokažejo,
kako sta moški in ženska presenetljivo podobna in
povezana, zato je torej kakršnokoli razmišljanje o
ženski enakopravnosti povsem odveč. Zlahka pa se
lahko potrdi njuna enakovrednost , celo enakost.
Naslednji primer, ki prikazuje veličino žene v
Gospodovih očeh, je, ko ji je zaupal neskončno
pomembno nalogo: rodila je njegovega Sina, ki je
postal odrešenik vsega človeštva. Kakšno priznanje
bi bilo lahko lepše za žene?
»Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se
pridružil svoji ženi in bosta eno meso.« Kakšen naj bo
takrat njegov odnos do žene, nam jasno pove sv.Pavel:
»Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus vzljubil
Cerkev in dal zanjo sam sebe … Kdor ljubi svojo ženo,
ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega
mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev:
smo namreč deli njegovega telesa.«
In še za konec: »Ko je Brezmadežna Mati Božja
dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom
in dušo vzeta v nebeško slavo.« Tako je Sin poskrbel
za svojo Mater. Ni namreč dovolil, da bi njeno
telo trohnelo v grobu. Je lahko pokazano še večje
spoštovanje do vseh mater in žena?!
Kako preprosto je vse skupaj. Če bi le znali
prisluhniti Modrosti, bi bilo vsakršno izražanje
želja/zahtev po pravicah in enakopravnosti žensk
povsem odveč.
M.U.

Vabilo in prošnja pri pripravi cerkve in okolice
za 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, 27. 3. 2018, ob 8:30, po maši, pa vabim k čiščenju in
urejanju cerkve in okolice vse, ki lahko pridete. Lepa hvala za vsak vaš prispevek, ki ga boste vložili
tudi v zunanjo lepoto obhajanja velike noči.
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Časovni razpored dogodkov
na veliko soboto
Ob 6.30, v Stopičah blagoslov ognja
Od 7h dalje bo izpostavljeno Najsvetejše v Božjem grobu
do začetka obredov, ob 19h.
MOLITVENE URE:
7h Dolž
8h Vrhe
9h Črmošnjice
10h Šentjošt in Verdun
11h Zajčji Vrh in Sela
12h Veliki Orehek, Mali Orehek
in Brezovica
13h Gornja Težka Voda
14h matere z majhnimi otroki
15h Plemberk in Hrušica
16h Dolnja Težka Voda
17h Stopiče
18h 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
Začetek 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.
Vsem, ki sodelujete pri teh obredih, pri pripravi nanje
ali pri velikonočni procesiji, se lepo zahvaljujem in želim
veliko Božjega blagoslova.

Jezus nam je odpustil naš dolg. Namesto da
bi nas obsodil, je vzel vse naše grehe nase in
dovolil, da ga skupaj z njimi pribijejo na križ.
Zdaj pridi in dovoli, da ti je odpuščeno, ter
pojdi in skušaj tudi ti odpustiti.
Skupaj s sodelavci vsem želim veselo in
blagoslovljeno veliko noč!
župnik Tadej

NAPOVEDNIK
12. 3. Srečanje zakonske skupine, ob 20h
15. 3. Predavanje patra Mia Kekića za starše in
veroučence 7. razreda, ob 19h v župnišču
17. 3. Cerkev čistita HRUŠICA in HRIB.
18. 3. 5. POSTNA – TIHA in PAPEŠKA NEDELJA in
križev pot v Pangrč Grmu, ob 14h
18. 3. Začetek radijskega misijona na radiu Ognjišče
(do 24.3.)
19. 3. Jožef, Jezusov rednik – praznik in začetek
tedna družine
21. 3. Skupna dekanijska priprava na krst, ob 19h v
Šmarjeti
23. 3. SPOVEDNI DAN ob radijskem misijonu v
KLOŠTRU, od 7h do 19h
24. 3. Cerkev čistita OREHEK in BREZOVICA.
25. 3. CVETNA NEDELJA in križev pot v STOPIČAH,
ob 15h, skupaj s spovedovanjem
(Blagoslov butaric in oljčnih vejic bo pri obeh mašah.)
27. 3. Predpraznično čiščenje cerkve in okolice ob 8:30
1. 4. VELIKA NOČ
6. 4. PRVI PETEK
7. 4. PRVA SOBOTA
7. 4. Cerkev čistita DOLŽ in VRHE.
8. 4. 2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA – NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA
8. 4. Grozdetov molitveni shod in maša na Zaplazu,
ob 16h
9. 4. Začetek pevskih vaj za letošnje
prvoobhajance.
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 +
4.POSTNA
NEDELJA
11. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE) + Marija Murn (Dolž)
+ Franc Košmerlj, obl.
15h (DOLŽ) KRIŽEV POT
18h (ŠENTJOŠT) ++ Ambrožič
Janez, obl.
in st. starši Žurman

PONEDELJEK
12. marec
Justina
(Gregorjevo)
TOREK
8h (STOPIČE) za zdrav porod
13. marec
Leander Seviljski
SREDA
18h (STOPIČE) ++ Koračin Franc in
14. marec
Marija
ter vsi pokojni Juretovi
Pavlina
++ Matilda in Franc
Kastelic, obl. (DTV)
ČETRTEK
18h (STOPIČE) ++ Turk Martina,
15. marec
obl., in Franc
Ludovika de
++ Ilar Alojz, obl., in
Marillac
Angela
PETEK
18h (STOPIČE) ++ starši Kralj in
Tatjana Doljak, obl.
16. marec
Hilarij Oglejski
18h (STOPIČE) ++ Anton Brkopec,
SOBOTA
obl., in ostali Brkopec
17. marec
Jožef iz
Arimateje
5. POSTNA
7h (STOPIČE) za vse žive in
NEDELJA
pokojne župljane
TIHA in
10h (STOPIČE) za srečo pri delu
PAPEŠKA
14h (PANGRČ GRM) KRIŽEV POT in
MAŠA: ++ brat Stanko, sestri
18. marec
Marija in Angelca, st.
Miha in Frančiška Živec
PONEDELJEK
19. marec

10h (DOLŽ) ++ Jože in Franc Šega
18h (STOPIČE) ++ Jože in Jožefa
Brkopec, Jožefa Božič
Jožef, Jezusov
++ starši Gorenc,
rednik
Barborič Jože in Tomaž
++ starši Kastelec
Janez in Angela, obl.
TOREK
8h (STOPIČE) po namenu
20. marec
Klavdija
8h (STOPIČE) po namenu
SREDA
21. marec
Hugolin
ČETRTEK
18h (CEROVEC) ++ Anton in
22. marec
Terezija Juršič, obl., in
Lea
sinova
+ Franc Drab
18h (OREHEK) ++ Pavla Udovč, obl.,
PETEK
23. marec
in starši Udovč
Alfonz Turibij
+ Jože Ovniček, obl.
SOBOTA
18h (STOPIČE) + Miroslav Košmrlj
24. marec
++ starši Elica in Jože
Katarina
Škrbec ter sestra Darinka
Švedska
PREMIK URE ZA ENO URO NAPREJ

CVETNA
NEDELJA
25. marec

PONEDELJEK
26. marec
Evgenija
TOREK
27. marec
Gelazij
SREDA
28. marec
Bojan
VELIKI
ČETRTEK
29. marec
Bertold
VELIKI PETEK
30. marec
Amadej (Bogoljub)
VELIKA
SOBOTA
31. marec
Benjamin, Kornelija
VELIKA NOČ
1. april
VELIKONOČNI
PONEDELJEK
2. april
Marija Egiptovska
TOREK
3. april
Riko
SREDA
4. april
Izidor Seviljski
ČETRTEK
5. april
Julijana in Eva iz
Liegea
PRVI PETEK
6. april
Notkar Jecljavec
PRVA SOBOTA
7. april
Herman Jožef
2. VELIKONOČNA
– BELA NEDELJA
8. april

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (STOPIČE) ++ Jožefa
Rozenberger, obl., in Alojz
+ Stane Renuša, 30. obl.
++ Jože Miklič, 1.obl., in
ost. pok. Miklič
15h (STOPIČE) KRIŽEV POT in SPOVED
18h (DOLŽ) ++ Jožef in Ana Turk,
30. dan
19h (STOPIČE) + Štefan Murgelj, 4. obl.
8h (STOPIČE) po namenu
19h (OREHEK) ++ Hočevar Martin in
Ida, obl.
19h (STOPIČE) + Marija Regina, obl.

15h (STOPIČE) KRIŽEV POT
19h (STOPIČE) OBREDI VELIKEGA
PETKA
19h (STOPIČE) po namenu

6:30 (STOPIČE) velikonočna
procesija in maša za župljane
10h (STOPIČE) + Jože Goršin, obl.
++ Anton Turk in hči
Slavka, obl.
7h (STOPIČE) za ozdravitev Marjete
Oberstar
10h (STOPIČE) + Miroslav Košmrlj
8h (STOPIČE) po namenu
19h (CEROVEC) ++ Bartolj Marija,
sin Janez,
hčerke Mimica,
Rezika in Angela
19h (HRUŠICA) + Jože Kastrevec

18h (DOLŽ) ++ Janez Ucman, obl., in
starši Lesar
19h (STOPIČE) + Viktor Blatnik
19h (STOPIČE) + Janez Pečjak
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (STOPIČE) + Stanislav Judež, obl.

