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MARIJIN MAJ

V

stopili smo v prelep mesec maj, ki je
posvečen Božji in naši materi Mariji. Marija
je tista, ki nas kot dobra, nevsiljiva,
nemilitantna, nežna, prijazna in ljubeča popolna
mati in žena vodi k Jezusu, svojemu Sinu.
Slovenski narod se ji je zato že od nekdaj rad
priporočal in se zatekal pod njeno varstvo. Zato ne
čudi, da imamo v Sloveniji toliko cerkva,
posvečenih ravno njej.
Marija nas torej s svojo nežnostjo zbira okrog
sebe. Ne zato, da bi nas obdržala pri sebi in zase,
ampak da nas pripravi na podaritev Jezusu, ki je
naš odrešenik. On je tisti, ki se je boril za nas,
za naše vstajenje in življenje. In če rečem, da
želi s temi izkušnjami podpreti tudi nas in nas
poučiti, česa naj
se varujemo in
česa naj se
Spet kliče nas
oklenemo,
se najbrž
venčani maj, k Mariji
nisem zmotil.
Vloga Marije
v nadzemeljski raj.
in Jezusa je
Cvetice dobrave si
dejansko zelo
podobna
venčajo glave,
vlogi naših
in
raduje se polje in gaj … mamic
očijev po

družinah. Tudi zato je dobro, da se odrasli, tako
starši kot duhovniki, zatekamo k Mariji in Jezusu.
Naši zgledi in medsebojni odnosi po družinah
so bili za nas kot otroke namreč samo človeški
in zato kdaj pa kdaj tudi nepopolni, včasih pa
celo ranjeni. Marija pa je bila kot edini človek
obvarovana madeža izvirnega greha in zato nam
dana v zgled popolnosti. Da o Jezusu kot Božjem
Sinu in našem popolnem zgledu niti ne govorim.
Onadva lahko torej popravita in dopolnita vse
naše napore, ki jih vlagamo v vzgojo mlajših in v
naše medsebojne odnose. Zato naj vse naše delo
spremljajo branje in premišljevanje Božje Besede
ter molitev. Še posebno v mesecu maju in času
priprav na prvo sveto obhajilo, ki sta polna Božjih
milosti – darov in pomoči od Zgoraj.
T.K.
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Šmarnice

»P

o Mariji k Jezusu,« je bila in je še vedno najbolj
varna pot za srečno večnost. Ob letošnjih
šmarnicah, namenjenih predvsem otrokom, smo s
prvim majem že začeli poslušati legende in zgodbe,
ki nam Marijo približajo na poseben način. O Mariji
nam pripovedujejo njeni starši, sosedje, znanci,
pa tudi taki, ki so se mimogrede srečali z njo. Vse
s samo enim namenom: da bi nebeško Gospo čim
bolje spoznali, se navdušili nad njo in jo posnemali.
Tako bomo zanesljivo izpolnili Jezusovo voljo in
zaživeli kot dobri ljudje, kristjani in državljani.
OTROCI, LEPO VABLJENI VSAK DAN, OB 19h na Dolž
ali v Stopiče!

Vabilo na piknik za šmarničarje,
prvoobhajance in starše
V Marijin mesec maj – mesec šmarnic smo že
vstopili. Nekateri otroci že pridno obiskujejo
šmarnice ob 19h na Dolžu ali v Stopičah. Ker
pa se približuje tudi župnijski praznik prvega
svetega obhajila, bomo šmarnično pobožnost
in slovesnosti prvega svetega obhajila zaključili
z druženjem na pikniku na Dolžu, 17. junija. Ob
tej priložnosti se bomo po želji dogovorili za
blagoslov domov.
Ker se boste na pikniku srečali med seboj tudi
starši, ste vabljeni, da s seboj prinesete kakšne
otroške stvari, ki jih morda ne potrebujete in
bi jih radi komu podarili ali zamenjali za kaj
drugega. Prijave sprejemamo do 10. junija. Lepo
vabljeni!

1. dan: Novo mesto-Ljubljana-MariborSzhombathely-Pannonhalma-Budimpešta
Prvi postanek bo v mestecu Szhombathely, kjer
se je rodil sv. Martin. V tamkajšnji stolnici imamo
mašo in nato nadaljujemo pot do Pannonhalme,
kjer na griču nad mestom stoji mogočna
benediktinska opatija sv. Martina. Nato odidemo
proti Budimpešti, kamor prispemo na večerjo.
2. dan: Budimpešta
Dan bomo začeli z mašo v eni od budimpeštanskih
cerkva, potem pa se odpravimo na ogled
znamenitosti. Donava deli mesto na novejšo
Pešto ter starejši Budim, kjer nas bodo očarale
Matjaževa cerkev, grad in ribiška utrdba. Tu je
najbolj impozantna stavba parlament, ki krasi
obrežje Donave. Mimo opere nas bo pot pripeljala
do bazilike svetega Štefana, najmogočnejše stavbe
v mestu. Tam hranijo tudi nacionalno relikvijo, roko
sv. Štefana. Dan bomo zaključili z večerjo v tipični
madžarski čardi, kjer bomo ob zvokih ciganskih
glasbenikov poskusili tipične madžarske jedi.
3. dan: Budimpešta-Szentendre-VišegradEstergom-Budimpešta
Pot nas bo ves dan vodila ob Donavi, po prijetnih
manjših mestecih, posejanih ob njenem bregu. Prvo
izmed njih bo Szentendre, ki je bil stoletja kraj,
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na Madžarsko
kamor so se pod pokroviteljstvom madžarskega kralja
zatekali srbski begunci. Na kratko se bomo ustavili v
Višegradu, kjer je nekoč stal mogočen grad, ki je gostil
kralje iz rodbine Anjou, pa tudi kralja Mathiasa Korvina.
Estergom, naslednji kraj na naši poti, je za Madžare
neločljivo povezan z krščanstvom. Tu je bil namreč rojen
njihov prvi pravi kralj, Štefan prvi, pozneje kanoniziran v
svetnika. On je bil tisti, ki je v imenu celotnega svojega
naroda sprejel krščanstvo. Tako na hribu nad starim
delom mesta stoji mogočna bazilika v njegov spomin,
kjer bodo sv. maša, večerja in nočitev.
4. dan: Budimpešta-Pecs-Novo mesto
Zapustimo madžarsko prestolnico in se odpeljemo proti
jugu dežele. Ustavili se bomo v mestu Pecs, ki so ga
zgradili Rimljani na začetku 2. stoletja. Kmalu je postalo
upravno središče rimske province Panonija Valerija in
pomembno zgodnjekrščansko središče. Po ogledu mesta
in sv. maši nas čaka pot proti domu, kamor se vrnemo v
večernih urah.
CENA: 289 evrov (najmanj 40 potnikov); VKLJUČUJE:
avtobusni prevoz, prenočevanje v hotelu 3*** v
Budimpešti na osnovi polpenziona (ena večerja v čardi),
zunanje oglede s slovenskim vodnikom, duhovno
vodstvo, zdravstveno in nezgodno zavarovanje;
DOPLAČILA PO ŽELJI: enoposteljna soba 75 evrov,
vstopnine cca 30 evrov; ODSTOPNINA PO ŽELJI (v
primeru bolezni): 13 evrov; PLAČILNI POGOJI: 30%
akontacije ob prijavi, ostalo na obroke. Prijavnico lahko
dobite v župnišču.

D

NAPOVEDNIK
6. 5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA
TURIZMA
10. 5. GOSPODOV VNEBOHOD
12. 5. Cerkev čistita in krasita VEDUN in
ŠENTJOŠT.
13. 5. 7. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA
SREDSTEV DRUŽB. OBVEŠČANJA
16. 5. Skupna dekanijska priprava na krst v
Šmarjeti, ob 19h
17. 5. Srečanje ŽPS, ob 20h v učilnici
19. 5. Cerkev čistita in krasita HRUŠICA in HRIB.
20. 5. BINKOŠTNA nedelja
26. 5. Cerkev čistita in krasita OREHEK in
BREZOVICA.
27. 5. Začetek 6-dnevnice za prvoobhajance,
ob 10h
27. 5. Grozdetov molitveni shod na Zaplazu bo
ob 16h vodil g. nadškof Stanislav Zore. To bo
tudi MOLITVENO SREČANJE članov ŽPS, ob 15h,
pred sveto mašo.
31. 5. Praznik SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI
1. 6. PRVI PETEK
2. 6. PRVA SOBOTA
Cerkev in okolico urejajo in krasijo STARŠI
PRVOOBHAJANCEV.
3. 6. TELOVSKA PROCESIJA po prvi maši in
SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
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 +
6.VELIKONOČNA
NEDELJA TURIZMA
6. maj
PONEDELJEK
7. maj
Gizela
TOREK
8. maj
Bonifacij IV.
SREDA
9. maj
Izaija
ČETRTEK
10. maj
GOSPODOV
VNEBOHOD
PETEK
11. maj
Odo Clunyjski
SOBOTA
12. maj
Leopold
Mandić
7. VELIKONOČNA
NEDELJADRUŽB.
OBVEŠČANJA
13. maj
PONEDELJEK
14. maj
Justina

TOREK
15. maj
Zofija (Sonja)
SREDA
16. maj
Janez Nepomuk
ČETRTEK
17. maj
Jošt
PETEK
18. maj
Feliks Splitski
SOBOTA
19. maj
Ivo Bretonski
BINKOŠTI
20. maj

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (ZAJČJI VRH) ++ starši Lojk in
starši Gredenc
19h (GORNJA TEŽKA VODA) maša
za blagoslov polja in dela

PONEDELJEK
21. maj
Marija, Mati
Cerkve
TOREK
22. maj
Marjeta
19h (ČRMOŠNJICE) maša za
Kasijska
blagoslov polja in dela
SREDA
23. maj
19h (OREHEK) maša za blagoslov
polja in dela
Servul Tržaški
7h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ) + Marija Brulc
19h (STOPIČE) + Vera Udovč

ČETRTEK
24. maj
Marija,
Pomočnica
19h (STOPIČE) ++ starši Franc in
Nežka Šimc, obl. ter ostali kristjanov
Adamovi
PETEK
+ Slavko Udovč,
25. maj
obl. (Stopiče 59)
Urban I.
17h (STOPIČE) poroka
SOBOTA
19h (DOLŽ) + Jože Golobič, obl.
26. maj
+ Jožef Kobe, 30. dan
Filip Neri
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne SVETA
TROJICA
župljane
Alojzij Grozde
10h (PANGRČ GRM) + sestra
Monika Marija Šašek
27. maj
18h (STOPIČE) ++ Ivana Puhan,
PONEDELJEK
30. dan in mož
28. maj
Jože (Petričkova) Greman Pariški
19h (CEROVEC) ++ st. Ivan in Jožefa
TOREK
Ucman,
sinova Ivan in Jože, obl. 29. maj
Maksim
8h (STOPIČE) po namenu
Emonski
SREDA
30. maj
18h (STOPIČE) + Marija Kožar
Kancijan idr.
oglejski mučenci
ČETRTEK
19h (ŠENTJOŠT) ++ Alojz Kastelic
in starši
31. maj
SV. REŠNJE
19h (STOPIČE) ++ Ivana Brulc, obl., TELO IN KRI
in ostali Brulc
PRVI PETEK
1. junij
15h (STOPIČE) poroka
Justin
19h (STOPIČE) ++ starši in brat
Strajnar, mama Pepca, obl. PRVA SOBOTA
2. junij
++ starši Može in
Erazem
Pepel ter tete
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 9. NEDELJA
MED LETOM
župljane
10h (ŠENTJOŠT) ++ Gazvoda
Alojzija in Jože, obl., 3. junij
družina Šinkovec

19h (STOPIČE) + Martin Udovč,
9. obl. (GTV 4)
8h (STOPIČE) po namenu

19h (OREHEK) ++ Marija in Alojz
Gazvoda, obl. (Hrib)
++ Andrej Ovniček, obl.
++ Anton, obl., in
Ana Turk (Brezovica 4)
18h (DOLŽ) + Janez, obl., in vsi
pokojni Juršič (Florjanovi)
19h (HRUŠICA) + Marija Mervar, obl.
++ starši in stara
mama Rukše
18h (OREHEK) + Štefanija Mežnar,
1. obl.
19h (GORNJA TEŽKA VODA) po namenu
11h (ŠENTJOŠT) ++ Ana Barborič,
2. obl., in Anton
Krajnik
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane
10h (STOPIČE) + Anton Ljubi, obl.
++ Virc Terezija in
Ludvik, obl.
19h (STOPIČE) ++ Jože Malenšek, obl.,
žena Terezija,
sestra Marija
19h (STOPIČE) ++ Kafol Marij in
Ivan, obl.
18h (OREHEK) + Jožefa Judež, obl.
19h (STOPIČE) + Franc Goršin,
starejši, obl.
7h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ) po namenu
19h (STOPIČE) po namenu
18h (DOLŽ) + Jože Šega
19h (STOPIČE) + Anton Becele, obl.
19h (STOPIČE) ++ Brane Turk in za
zdravje
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne
župljane in telovska
procesija po maši
10h (STOPIČE) SLOVESNOST
PRVEGA SV. OBHAJILA

