
DA BI BILI VSI ENO

obvestila • novice •  
informacije •  duhovno branje

številka 72
7. april 2019

»O, sveti križ, 
življenja luč,

o, sveti križ, 
nebeški ključ.«

V postnem času se mogoče več zazremo vase, 
v svoje slabosti, v svoje križe, katere bolj ali 

manj uspešno sprejemamo. Sprejemanje križev 
ni beg od življenjske zavzetosti, nasprotno, vsem 
nam, ki bi radi pobegnili od življenjskih proble-
mov, bojev, bolečin, on vrača zaupanje do življe-
nja, za svet in človeka, do zadnjih možnosti.
Gospod, podpiraj nas na poti  s križi, da se Ti v 
trpljenju približamo, se pripravimo na vse dni, ko 
se bomo posvetili spominu na zadnjo večerjo, na 
vse Tvoje trpljenje, na češčenje ob Tvojem grobu, 
na Tvoje vstajenje.
Gospod s svojim križem, križem bolečine in 
trpljenja, si dal križu nov pomen. Križ ni mesto, 
kjer bolečina dobi moč, ampak mesto, kjer dobi-
mo milost odrešenja. Zato klečimo pred Tvojim 
križem, s srcem in vero in slišimo, da nam  križ 
govori, kaj si bil pripravljen narediti za nas, in 
križ govori, kaj je človek sposoben narediti Bogu. 
Jezus, vzel si in prikoval na križ vse naše grehe, 
našo smrt. Naredi nas udeležence svoje zmage. 

V tej molitvi pod križem naj slišimo Tvo-
je besede: »Žejen sem« in se zavemo, 
da si žejen naše ljubezni, pozornosti 
in časa. Dano nam je, da častimo Tvoje 
Telo in Kri pri vsaki mašni daritvi,  in 
pesem pravi: »To je dan, ki ga je naredil 
Gospod  …« D. R. 

VELIKA NOČ – NAŠE UPANJE
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postavljeno v čaščenje ves dan. Kristjanova dolžnost 
na veliko soboto niso pirhi in šunka. To je ljudski 
običaj. Naša dolžnost je molitev pri Božjem grobu.
Tema, ki je ta večer v cerkvi, je podoba našega 
življenja. V to temo, brez naših zaslug, prihaja 
Luč in jasnost. Najlepši stavek za nocojšnje pra-
znovanje, ki ga je Kristus povedal o sebi, je: „Jaz 
sem luč sveta!“ Luč je praznamenje, brez kate-
rega življenje ni mogoče. Tako pomembna je, da 
je Bog  že prvi dan ustvaril luč. Ta večer Kristus – 
Luč sveta napolnjuje temo velikega petka in Kal-
varije. Veliko upanje za vse človeštvo je v tej luči. 
Simbol te luči pa je ogenj in velikonočna sveča, 
ki jo duhovnik v sprevodu  prinese v cerkev. 
Na duhovnikove besede »Kristusova luč,«  vsi 
odpojemo »Bogu hvala.« Ministranti bodo tudi 
vsem zbranim od velikonočne sveče prižgali 
svečke, ki jih boste dobili pri vstopu. S prižga-
nimi svečkami bomo poslušali hvalnico Luči 
– hvalospev Kristusu, ki je s svojim vstajenjem 
pregnal temo sveta.

Po hvalnici sledijo naslednji deli bogoslužja: 
Besedno bogoslužje, saj je vera vedno iz oznanila. 
Krstno bogoslužje, pri katerem bo blagoslov 
krstne vode, obnovitev krstnih obljub in pokro-
pitev ljudstva. Obhajati veliko noč pomeni preiti 
s Kristusom iz smrti v vstajenje. Ta prehod se 
začne s krstom, ki ga je potrebno v življenju 
uresničevati. 
Evharistično bogoslužje.

Časovni razpored dogodkov  
na veliko soboto
Ob 6.30 v Stopičah blagoslov ognja
Od 7h dalje bo izpostavljeno Najsvetejše v Bož-
jem grobu do začetka obredov, ob 19h. Lepo 
vabljeni k molitvenim uram.

MOLITVENE URE:
7h Dolž,
8h Vrhe
9h Črmošnjice
10h Šentjošt in Verdun
11h Zajčji Vrh in Sela

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Veliki četrtek
Na večer obhajamo slovesnost zadnje večerje, 
pri kateri je Jezus postavil zakrament svetega 
Rešnjega Telesa in mašniškega posvečenja. Oba 
zakramenta 
pričata, da je 
Jezus prišel 
na svet, da bi 
stregel. Zgled 
nam je dal, da 
bi tudi mi vsi 
tako delali, 
naj bi  tudi mi 
drug drugemu 
stregli, da bi  
živeli drug za drugega. 
Tudi duhovniki se ta dan spominjamo svojega 
duhovniškega posvečenja in Gospodovega naro-
čila: „Pojdite po vsem svetu in učite vse narode.“ 
Jezus je bil po zadnji večerji izdan in izročen v 
roke sovražnikom. Medtem ko je molil na Oljski 
gori, so nadenj prišli kakor nad razbojnika, z 
meči in koli, in ga odpeljali v ječo.
V spomin na ta dogodek po končani maši 
Najsvetejše prenesemo v ječo. Po prenosu 
Najsvetejšega  smo verniki povabljeni, da sku-
paj z Jezusom na Oljski gori vztrajamo v molitvi. 

Veliki petek
Ta dan spremljamo Gospoda v njegovem trplje-
nju vse do smrti na križu. Ob njegovi smrti tudi 
zemlja pokaže žalost in se odene v temo. Zato 
tudi v cerkvi ni nobene svetilke. 
Bogoslužno opravilo tega dne ne obhaja ev-
haristične daritve in ima tri glavne dele; prvi 
je opravilo Božje besede: berila in evangelij 
Gospodovega trpljenja, ter slovesne prošnje za 
vse potrebe; drugi del je najpomembnejši – čaš-
čenje križa, na katerem je za nas umrl sam Bog.  
Tretji del je obhajilo in prenos s tančico zakrite 
monštrance z Najsvetejšim v Božji grob. 

Velika sobota
Na veliko soboto bo Najsvetejše v Božjem grobu iz-
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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.
Ob torkih me ni. 

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

7.   4. 5. POSTNA NEDELJA – TIHA
10. 4. Skupna dekanijska priprava na krst: 
v Baragovem zavodu v Šmihelu, ob 19h
12. 4. Cvetna delavnica – izdelovanje veliko-
nočnih butaric: ob 10h, v župnišču. Prinesite 
vse pripomočke, za zelenje bo poskrbljeno. 
12. 4. Skupna vaja za bralce pasijona: ob 
20h, v župnišču
13. 4. Cerkev čistita in krasita GORNJA in 
DOLNJA TEŽKA VODA.
14. 4. CVETNA NEDELJA
14. 4. Križev pot (MAVRIČNI KROŽEK) in 
spovedovanje: v Stopičah, ob 15h
16. 4. ČIŠČENJE in UREJANJE CERKVE: ob 
17h – iz vse župnije
18. 4. VELIKI ČETRTEK
19. 4. VELIKI PETEK – STROGI POST: 
križev pot ob 15h, v Stopičah
20. 4. VELIKA SOBOTA
21. 4. VELIKA NOČ – PRAZNIK GOSPO-
DOVEGA VSTAJENJA in NAŠE REŠITVE
22. 4. Velikonočni ponedeljek
25. 4. Sestanek ŽPS: ob 19:45
26. 4. Cerkev čistita in krasita STOPIČE 
in PLEMBERK.
28. 4. 2. VELIKONOČNA- BELA NEDELJA 
– BOŽJEGA USMILJENJA
1.   5. Jožef delavec – praznik dela
3.   5. PRVI PETEK
4.   5. PRVA SOBOTA
4.   5. Cerkev čistita in krasita VERDUN 
in ŠENTJOŠT.
4.   5. Dopoldne bo blagoslov motorjev. 
Ura bo sporočena naknadno.
5.   5. 3. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEG-
NANJE NA DOLŽU: ob 10h
6.   5. Sestanek za starše prvoobhajan-
cev: ob 19:45

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, Igle-
nik 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, z blagoslovom ognja 
in s prižiganjem velikonočne 
sveče, procesijo v cerkev, 
velikonočno hvalnico in sveto 
mašo, ko se bodo pri slavi zno-
va oglasili zvonovi.

Velika nedelja
Začetek z vstajenjem pri Bož-
jem grobu, ob 6:30, in nada-
ljevanje s procesijo po vasi ter  
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 veli-
ko Božjega blagoslova.

„Nihče nima večje ljubezni, 
kakor je ta, da dá življenje za 
svoje prijatelje.“ (Jn 15,13)

Vsem voščim Velikonoč-
nega veselja, ker je Jezus 
dal svoje življenje za nas. 

Tadej, župnik

Vabilo in prošnja ob pripravi cerkve in okolice  
na praznovanje velike noči
V župnijski cerkvi je že pripravljen nabiralnik z napisom „ZA 
VELIKONOČNO OKRASITEV“.
Darovi bodo namenjeni za okrasitev Božjega groba in cerkve. 
V torek, 16. 4. 2019, ob 17h, vabim k čiščenju cerkve in okolice 
vse župljane, ki lahko pridete. Lepa hvala za vse, kar dobrega 
storite.
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VELIKONOČNI 
PONEDELJEK
22. april
Hugo

7h (STOPIČE) 
10h (STOPIČE) 

TOREK
23. april
Jurij

19h (OREHEK) 

SREDA
24. april
Fidelis

19h (DOLŽ) 

ČETRTEK
25. april
Marko

19h (ŠENTJOŠT) 

PETEK
26. april
Marija, Mati 
dobrega sveta

8h (STOPIČE) po namenu

SOBOTA
27. april
Cita

19h (STOPIČE) po namenu

BELA NEDELJA

28. april

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) 

PONEDELJEK
29. april
Katarina Sienska

19h (STOPIČE) po namenu

TOREK
30. april
Pij V.

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
1. maj
Jožef delavec

19h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
2. maj
Atanazij

19h (STOPIČE) + Franc Štangelj, obl.

PRVI PETEK
3. maj
Filip in Jakob

19h (STOPIČE) + Ana Judež, obl.

PRVA SOBOTA
4. maj
Florijan

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) po namenu

3. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA

5. maj

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (DOLŽ)  vsi živi in pokojni 
                       gasilci in gasilke

5. POSTNA 
NEDELJA - 
TIHA

7. april

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                         pokojne župljane
10h (STOPIČE) 
14h (PANGRČ GRM) KRIŽEV POT in 
                                                      maša          

PONEDELJEK
8. april
Maksim in Timotej

19h (CEROVEC) 

TOREK
9. april
Maksim Aleksandrijski

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
10. april
Domen

18h (DOLŽ) 

ČETRTEK
11. april
Stanislav

19h (DOLŽ) 

PETEK
12. april
Zenon Veronski

19h (DOLŽ) 

SOBOTA
13. april
Martin I.

19h (HRUŠICA) 

CVETNA 
NEDELJA 

14. april

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) 
15h (STOPIČE) KRIŽEV POT in 
                            SPOVEDOVANJE

PONEDELJEK
15. april
Paternij

19h (DOLŽ) 

TOREK
16. april
Bernardka Lurška

8h (STOPIČE) po namenu 

SREDA
17. april
Simon Barsabejski

19h (HRUŠICA) 

VELIKI ČETRTEK
18. april
Evzebij

19h (STOPIČE) po namenu

VELIKI PETEK
19. april
Leon IX.

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

VELIKA SOBOTA
20. april
Teotim

19h (STOPIČE) po namenu

VELIKA NOČ

21. april

6:30 (STOPIČE) velikonočna 
         procesija in maša za župljane
10h (STOPIČE) 


