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»Po njegovem 

prebridkem trpljenju  - 

usmili se nas in  

vsega sveta …«

Zdaj raduj se mati 

mila, aleluja. 

Božje usmiljenje

Ko sem pred kratkim prišel z družino v cerkev 
malo prej kot sicer in je bilo do začetka 
nedeljske desete maše še nekaj minut, sem 

imel čas in že kot ničkolikokrat premišljeval o 
Božjem usmiljenju.
Ne spomnim se več, od kod je prišla pobuda za 
premišljevanje, je pa res, da o Božjem usmiljenju 
rad premišljujem. Verjetno tudi zato, ker drži kot 
pribito, da ob vseh oslarijah in neumnostih, ki 
sem jih v življenju že ušpičil – in jih vsem trdnim 
sklepom navkljub verjetno še bom – takrat, ko 
bom stal pred sodnim stolom, brez Gospodovega 
usmiljenja nimam šans, da bi bil 
postavljen na Njegovo desnico med 
blagoslovljene (prim. Mt 25,34).

Zavedam se, da sem Božjega usmiljenja  (na nek 
način mi je to sinonim za Božjo ljubezen) deležen 
že v tem življenju, saj bi se sicer name že usula 
žveplo in ogenj (prim. 1Mz 19,23). Zato je zame 
nedelja Božjega usmiljenja (prva nedelja po veliki 
noči) poseben praznik – vzel sem ga za svojega. 
Verjetno tudi zaradi iskrenosti in preprostosti sv. 
Favstine Kowalske, ki ji je Jezus naročil (o rožnem 
vencu Božjega usmiljenja): 
»Môli nenehno ta rožni venec. Vsak, ki ga moli, bo 
ob smrtni uri deležen velikega usmiljenja. Duhovniki 
ga bodo priporočali grešnikom kot zadnje upanje. 

Če najhujši grešnik zmoli ta rožni venec 
vsaj enkrat, bo dobil milost neskončnega 
usmiljenja. Želim, da ves svet spozna 
moje neskončno usmiljenje. Želim podariti 
nepredstavljive milosti tistim, ki zaupajo v 
moje usmiljenje.« (Dnevnik. 687.)
Večkrat mi je površno  razumevanje Božjega 
usmiljenja priložnost za nove in nove oslarije, 
češ – saj bo Gospod že odpustil, če (in ko) ga 
bom prosil. Nekako čutim in vem, da to ni 
čisto prav, pa vendar Jezus – kot je tolikokrat 
poudaril sv. Favstini – mnogo bolj želi, da s 
hvaležnostjo zaupamo v Njegovo dobroto 
in usmiljenje, kot pa da trepetamo zaradi 
njegove pravičnosti.
Jezus, vate zaupam!  D. Š.
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»Brezmadežno spočetje sem,« se je Marija 
predstavila fatimskim pastirčkom. Brez 

madeža spočeta, rojena staršem Ani in Joahimu , 
pripravljena na od Boga zaupano nalogo. Nalogo, ki 
predstavlja odrešenje vsega človeštva.
Ko jo je obiskal angel Gabrijel, je brez velikih 
vprašanj takoj privolila s svojim »Zgodi se mi 
po tvoji besedi«. Tako je postala ponižna dekla 
Gospodova in obenem nosilka Življenja, strla kači 
glavo in uresničila Božji načrt. 
Marija, kako velika je tvoja vloga za usodo ubogega 
človeštva! Kaj bi se zgodilo, če bi podvomila, se 
upirala in umikala?! Razen izvirnega greha ti ni bilo 
prizanešenega nič človeškega. Da bo tvojo dušo 
presunil meč, je napovedal že starček Simeon. In 
res si kmalu postala priča zasmehovanju, ponižanju 
in krivičnemu trpljenju svojega Sina. Tudi takrat si 
brez besed,  s sklonjeno glavo in zaupanjem stala 
mirno pod križem in verovala v Njegov načrt. 
Takrat si postala tudi naša mati in mi tvoji otroci. 
Zato te naše trpljenje ne pusti ravnodušne, 
materinsko k nam sklanjaš glavo in brišeš solzne oči. 
Razumeš vso našo bolečino in skrbi. Nič ti ni tuje 
in vsak od nas ti je dragocen. Jezus tvoje ljubezni 
ni spregledal, poveličal te je z dušo in telesom, te 
kronal in postavil na častno mesto v nebesih.
Tudi mi, uboge reve iz doline solz, te ne pozabimo. 
Zate je mesec majnik! Najlepši mesec v letu, 
novega življenja in upanja poln, odtis lepote in 
popolnosti vsega stvarstva.
Naj ti pojemo v zahvalo, ljubezen in upanje, naj te 
slavimo in molimo, se ti zahvaljujemo in te častimo! 
Mati vseh nas, kraljica in priprošnjica … Naj ti vsako 
živo bitje poje v upanju na snidenje s teboj! 
»Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v nadzemeljski 
raj …« M.U.

Vabilo na 1. vseslovensko srečanje 
mož, očetov in sinov

Na področju vloge in identitete moških v družbi, 
družini in partnerstvu vlada danes precejšnja 

zmeda. Moški je grobo odrinjen iz svoje primarne 
vloge skrbnika in varuha družine. Vse bolj je poudarjen 
le zunanji, do konca zbanaliziran mladostni izgled, ki 
meji na pomehkuženje ter istočasno poveličevanje 
''lupine in bildanja mišic'', kot pravi p. dr. Karel 
Gržan. Zanemarja pa se (namenoma?) notranjo 
moč moškega in njegovo nenadomestljivo vlogo 
pri vzgoji in zdravi samopodobi otrok in njegovem 

mestu v družini, njegovo nenadomestljivo moč 
in notranjo oporo, sočutje, ki ga ženske še kako 
potrebujemo in prepogosto iščemo kot  nadomestilo 
v raznih terapijah... Kako se danes moški počuti ob 
tem dogajanju? Kako se počutijo otroci, žena ob, 
na splošno vse bolj, bledem, površnem liku očeta in 
moža? Otroci ne razumejo, čutijo pa še kako dobro, 
če oče odigra vlogo, ki mu pripada, ali pa le bega 
in se potrjuje zgolj s skrbjo, da ''streha ne pušča''. 
Kakšen vzorec obnašanja in zgled družinskega očeta, 
sočutnega moža, varuha in skrbnika družine torej 
doživljajo odraščajoči otroci, predvsem fantje? Kakšne 
podpore in občudovanja so deležne odraščajoče 
deklice, dekleta? Le-te si želijo očetove potrditev, 
''da je lepa''. To je naravna potreba deklice in če ne 
pride od očeta, jo kot dekle išče kasneje na različne, 
tudi neprimerne načine pri drugih moških. In to 
povzroča bolečino tako pri očetih kot pri hčerkah. In 
navsezadnje, kakšna bo slovenska družina naslednjih 
desetletij?
Zdi se, da prihajajoče srečanje ponuja odgovore in 
daje upanje. Zato možje, očetje, sinovi! Čas je za 
''bildanje'' mišič notranje moči, zdravega ponosa, 
ljubeče opore in tenkočutne podpore tako ženi 
kot odraščajočim otrokom, čas je za rast v trdne, 
spoštovane družinske očete. Očete, kakršni so bili 
naši očetje in dedki – neomajna ''glava družine'', 
ki odseva lik sv. Jožefa ne le s sivo glavo, temveč 
z odločnostjo, zaupanjem in notranjo močjo v 
povezanosti z Bogom. Se spomnite, kako močan 
vpliv je imel prizor, ko je ''glava družine'' upognil 
koleno, se pokrižal in molil? Ne morete zatajiti, 
da vas prizor ni navdal z zaupanjem in mogočnim 
spoštovanjem. Tak oče pusti neizbrisen pečat, 
lik takega očeta, starega očeta smo vsi poznali, 
kajne? In tako to deluje tudi danes! Zato moški, 
prevzemite svojo pomembno vlogo v družini in 
partnerstvu. Iz vaše notranje moči bodo rasli 
prihodnji zdravi rodovi, zdrave družine, nasmejani 
otroci in srečne, zdrave ženske! 
Verjetno bi bilo tudi za žene in dekleta izjemno 
koristno, da spoznamo skrite kotičke moške duše 
svojih ljubljenih in vsaj malo dobimo vpogled v 



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
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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
12. 4. Srečanje ŽPS, ob 19:45.
14. 4. Cerkev čistijo PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
15. 4. 3. VELIKONOČNA NEDELJA
15. 4. Začetek tedna molitve za nove duhovne poklice
18. 4. Skupna dekanijska priprava na krst, ob 19h,  
v Šmihelu
21. 4. Cerkev čistita CEROVEC in ČRMOŠNJICE.
22. 4. 4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA 
DOBREGA PASTIRJA
22. 4. Škofijsko srečanje molivcev za duhovne 
poklice, na Zaplazu, ob 15h
28. 4. Cerkev čistita GORNJA in DOLNJA TEŽKA VODA.
29. 4. ŽEGNANJE NA DOLŽU in FLORJANOVA 
PROCESIJA, ob 10h
1.   5. Jožef delavec - praznik dela in začetek 
prebiranja šmarnic, ob 19h
4.  5. PRVI PETEK
5.  5. Cerkev čistijo STOPIČE.
5.  5. PRVA SOBOTA
5.   5. BLAGOSLOV MOTORISTOV IN MOTORJEV, ob 11h
6.  5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA 
TURIZMA
6.   5. Grozdetov molitveni shod na Zaplazu ob 16h.

NAPOVEDNIK

njihova iskanja in razmišljanja. Nama z možem je že 
tista zloženka v tednu družine Najin zakon – Božja 
mojstrovina dodobra odprla oči, sva se nasmejala in 
dostikrat obnemela ob prebiranju. Izjemno koristno 
branje v dvoje. Je še na voljo v cerkvi. A tokrat  bo dovolj 
in se naša odgovornost zaključi s tem, da skupaj s svojim 
moškim, sinom to vabilo preberemo in ga vzpodbudimo, 
da se odpravi na srečanje. Mogoče še pomagamo, da se 
poveže s prijatelji, da gredo skupaj, kot gredo sami, brez 
žensk, le v družbi prijateljev in vrstnikov na svoj pohod 
''mučeniki'', ki smo jih sicer precej razvrednotili in odvzeli 
njihov pravi namen in pomen. Me jim samo pripravimo 
dobrote za zaključek srečanja. Moški bodo sami v tihoti 
svoje biti pod vodstvom izjemne ekipe našli svoje 
odgovore in potrditve, ki jih potrebujejo, da bi vzbujali 
zaupanje in spoštovanje tako pri nas kot pri otrocih in 
vseh, ki jih srečujejo na svoji poti.
Prijave so zaradi lažje organizacije potrebne in možne na spletni 
strani http://moskaduhovnost.si/vabilo-na-1-vseslovensko-
srecanje-moz-ocetov-in-sinov-tukaj-sem-poslji-mene/. 
Lahko pa svojo prisotnost z vašo telefonsko številko 
najkasneje do srede najavite g. župniku oziroma Martini 
na: 040600463, ki bova poskrbela, da boste na seznamu 
prijavljenih. Kotizacije ni, za kosilo bo poskrbljeno. 
Povežite se med seboj tudi glede prevoza v Ljubljano 
oziroma ob prijavi sporočite potrebo po prevozu, da vas 
bomo lahko povezali. Srečanje se bo odvijalo v Domu 
sv. Jožefa, Ulica Janeza Pavla II. Pa ne pozabite vzeti s 
seboj kak priboljšek za zaključek druženja. Mogoče boste 
zapeli tudi kakšno lepo slovensko pesem. 
M.E.

PROGRAM:
09.30-11.00: SV. MAŠA: NADŠKOF ZORE IN SOMAŠEVALCI
11.00-12.30: UVODNO PREDAVANJE: p. dr. Vili Lovše
12.30-13.30: POGOVOR PO MALIH SKUPINAH
13.30-14.30:  KOSILO
14.30-16.00: TRI DELAVNICE S POGOVOROM NA TEMO 
POSLANSTVA MOŠKIH
1.) Dr. Jože Plut-Šorc, duhovnik;  - Poslan kakor bojevnik ali vojak?
2.) Tino Mamić - profesor zgodovine in dipl. novinar;
3.) Tri pričevanja na temo »Kako živim svoje poslanstvo moža, 
očeta in sina?«

Kako živim svoje poslanstvo očeta, 
kristjana, Slovenca? Robert Novak 
Kako živim svoje poslanstvo moža, 
kristjana, Slovenca? Luka Mavrič 
Kako živim svoje poslanstvo kot sin, 
samski moški, kristjan, Slovenec? 
Rok Kranjc

16.00-16.30: ZAKLJUČEK
16.30-18.00: NEFORMALNO DRUŽENJE
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PONEDELJEK
23. april
Jurij

19h (STOPIČE) + Miroslav Košmrlj

TOREK
24. april
Marija Kleopova

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
25. april
Marko

19h (ŠENTJOŠT) MAŠA ZA 
BLAGOSLOV POLJA

ČETRTEK
26. april
Marija, Mati 
dobrega sveta

19h (DOLŽ) + Marko Barukčić

PETEK
27. april
Cita

19h (CEROVEC) + Slavka Umek

SOBOTA
28. april
Peter Chanel

19h (STOPIČE) ++ starši in stari 
                                  starši Udovč

5. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA

29. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (DOLŽ) za vse žive in pokojne 
                       gasilke in gasilce 
                     ++ Janez in Marjana 
                           Kobe, obl.

 PONEDELJEK
30. april
Pij V.

19h (CEROVEC) + Verica Mavsar

TOREK
1. maj
Jožef delavec

7h (STOPIČE) po namenu 

SREDA
2. maj
Atanazij

19h (STOPIČE) + Franc Štangelj, obl.
                           + Ana Judež, obl.

ČETRTEK
3. maj
Filip in Jakob 
ml.

19h (STOPIČE) ++ Anton, obl in 
                                  Justina Bojanc, 
                                Antonija in Alojz 
                                Barbo
                           + Mari Pavlič, obl. 

PRVI PETEK
4. maj

Florijan 
(Cvetko)

18h (DOLŽ) ++ Ana in Jože Turk
                     + Marija Šašek, obl.  
19h (STOPIČE) + Jože Turk, obl. 
                               (Stopiče 28a)
                           + Anton Andrejčič, obl.

PRVA SOBOTA
5. maj

Gotard

11h (STOPIČE) + Branko Turk / 
                           blagoslov motoristov
14h (CEROVEC) poroka
19:30 (STOPIČE) ++ Bele Jože, sestra 
                                      Ana in starši

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA - 
TURIZMA
6. maj

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (ZAJČJI VRH) ++ starši Lojk in 
                                        starši Gredenc

2. VELIKONOČNA 
– BELA NEDELJA
8. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) + Stanislav Judež, obl.

PONEDELJEK
9. april
Maksim 
Aleksandrijski

19h (CEROVEC) ++ Marija in Franc 
                                    Berkopec, obl.
                             + Verica Mavsar, 
                                  30. dan

TOREK
10. april
Domen

8h (STOPIČE) + Meta Peček Černec

SREDA
11. april
Stanislav

19h (DOLŽ) ++ Udovč Janez in 
                            Marija, obl.
                           za zdravje

ČETRTEK
12. april
Zenon 
Veronski

19h (DOLŽ) ++ Šašek Janez, obl. in 
                            hči sestra Monika

PETEK
13. april
Ida

18h (STOPIČE) + Marija Kožar, 30. dan
19h (HRUŠICA) ++ Jožef, obl. in 
                                   starši Kastrevec

SOBOTA
14. april
Lidvina

17:30 (STOPIČE) poroka
19h (STOPIČE) ++ Jože Šimic, 15. obl. 
                                in starši

3. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA

15. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) + Alojz Božič, obl.
                           ++ Janez Markovič, 
                          obl. in st. Bohte (DTV)
                           + Marija Brulc, 30. dan

PONEDELJEK
16. april
Bernardka Lurška

19h (HRUŠICA) ++ Janez, starši in 
                                   vsi ostali Brulc

TOREK
17. april
Robert

8h (STOPIČE) ++ Dane in Jure

SREDA
18. april
Sabina Petrilli

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
19. april
Leon IX.

18h (CEROVEC) ++ Ucman (Vel. Cer.8), 
                                  Slavko Ucman in 
                                  Marija Didovič
19h (DOLŽ) ++ sin Jože Ovniček, 2. obl. 
                          in mož Jože

PETEK
20. april
Teo 

19h (STOPIČE) + Janez Brkopec, 7. obl.

SOBOTA
21. april
Anzelem

10:45 (STOPIČE) poroka
19h (DOLŽ) ++ Ana in Jožef Turk, 
                            starši Golobič in Turk
                    ++ Hočevar Marija, Janez 
                          in Jožefa Saksida, obl. 

4. VELIKONOČNA 
– NEDELJA 
DOBREGA 
PASTIRJA
22. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) ++ Ivan Šašek, obl. 
                 in ost. pok. Šašek in Modic
                         ++ starši Klobučar, 
                      teta Terezija in brat Ivan


