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» Spet kliče 
nas venčani 
maj, k Mariji v 

nadzemeljski  
raj … »

»Boga ne častimo dovolj, če ne govorimo o njegovih 
svetnikih, še posebej o »prvi med svetimi«, ki 

je postala njegovo prebivališče na zemlji – Mariji.« Tako 
pravi Benedikt XVI.
Marijin lik imam pred očmi že od najnežnejših let. Sprva kot 
čudovito nežno na sliki poleg srca Jezusovega v hiši starih 
starših, ki me je s svojo milino popeljala v sladke sanje, in 
kmalu zatem že  ubesedeno  v svoji prvi otroški molitvi.
Marija, skrbna mamica malemu Jezuščku in lepa žena svoje-
mu dobremu Jožefu;  podoba iz otroštva, iz domačih jaslic. 
Kmalu zatem Priprošnjica; za lepe ocene in ljubezen, pa 
mamico, atija in sestrico …
Varuhinja; hvala Marija, da si toliko let pazila Najino ljubezen 
in jo okronala v domači cerkvi z zakramentom sv. zakona.
Kraljica družine; trikrat hvala in prosim, zdaj se šele za-
čenja, ogrni nas v svoj čudodelni plašč!
Sedež modrosti; prva si premišljevala človeškost utele-
šene Besede, človeškost Božje modrosti … Izprosi nam 
Tvojo modrost, da nas skušnjave ne zavedejo. Pokaži 
nam, kaj je ljubezen in kje ima svoj izvor, svojo vedno 
obnavljajočo moč.
Tolažnica žalostnih; grenke briši nam solze … Ti, ki ti je že 
starček Simeon napovedal, da bo Tvojo dušo presunil meč, 
poznaš bolečino in znaš jokati, a tudi veš, da bo na koncu 
vse dobro. Hvala, Marija, za tolažbo in moč v preizkušnjah!

Srce nebes; vzeta si bila z dušo in telesom. 
Nebesa tako za nas niso več nepoznan kraj. Tu 
imamo mater. Ker je v Bogu in z Bogom, je blizu 
vsakemu izmed nas, pozna naša srca, lahko 
sliši naše molitve, nam lahko  svojo materinsko 
dobroto pomaga. Sv. Anzelm pravi, da je vse 
od trenutka svojega »zgodi se« začela v svoji 
notranjosti nositi vse nas. Nebesa so odprta, 
nebesa imajo srce. Sprejmi nas, ko bo čas!
… Ker sem torej Tvoja, o dobra Mati …  M.U.

O, GOSPA MOJA, O, MATI MOJA!



DA BI BILI VSI ENO

Napovednik

Mesec MAJ in ŠMARNICE
Tudi letos vabim vse majhne in velike 
otroke k šmarnicam. Prisluhnili jim bomo 
vse od 1. pa tja do 31. maja. 
Letošnje šmarnice pripovedujejo o an-
gelu Serafinčku, ki v preprostih dialogih 

uči ljudi moliti. Ljudi uči doumeti, kako 
pomembna je vsakdanja molitev, ki gradi 
vez z Bogom, ki je naš Oče. Uči nas, kaj 
pomeni molitev Oče naš, Zdrava Marija, 
razloži nam 20 skrivnosti rožnega venca 
in še in še. Vsak dan je opremljen tudi s 
preprosto nalogo – postavi Marijin oltar, 
povabi starše k večerni molitvi ... 
Šmarnice bomo brali vsak dan ob 19h v 
Stopičah in ravno tako tudi na Dolžu. Če 
pa bo maša na Dolžu ob 18h, bodo šmar-
nice takoj po sveti maši. Starše in otroke 
lepo vabim k sodelovanju. 
Vse pridne otroke pa čaka lep plakat z 
Marijino podobo, ki jo boste vsak dan 
sproti dopolnjevali z nalepkami, ki jih 
prejmete ob koncu šmarnic. 
Lepo vabljeni in se vidimo pri šmarnicah!

T.K.

Praznik Gospodovega vnebohoda
V Katoliški Cerkvi bomo v četrtek, 30. 
maja 2019, obhajali slovesni praznik 
Gospodovega vnebohoda, ko je od 
mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko 
delovanje in odšel v nebo.
Gospodov vnebohod je poleg velike noči 
in binkošti eden izmed najpomembnejših 
krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo 
obhajali že ob koncu 4. stoletja.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki 
noči, saj se je Jezus po svetopisemskem 
izročilu po vstajenju štirideset dni pri-
kazoval učencem in izbranim pričam, 
preden je odšel v nebo (prim. Mr 16,19–
20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11).[1]
Praznik želi poudariti pomen Kristusove 
bližine z Bogom Očetom in Svetim Du-
hom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel 
v nebesa, ostaja med nami prisoten na 
več načinov. Kot je zapisano v Konstitu-
ciji o svetem bogoslužju drugega vati-
kanskega cerkvenega zbora (1962–1965), 
je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost 
verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji 
besedi, zapisani v Svetem pismu, v du-
hovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem 
imenu, v zakramentih ter na posebej 
očiten in izrazit način v zakramentu ev-
haristije, ki predstavlja trajno Kristusovo 
navzočnost.[2]
Pomen Kristusovega vstajenja in trajne 
navzočnosti med ljudmi je temelj, na 
katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega 
izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po 
Kristusovem naročilu od zadnje večerje 
dalje (prim. Mt 26,26–30) ponavlja bese-
de posvetitve kruha in vina v Kristusovo 
telo in kri.

Vir: https://katoliska-cerkev.si 
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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

5.   5. 3. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEGNA-
NJE NA DOLŽU, ob 10h
5.   5. Grozdetov molitveni shod na Zapla-
zu, ob 16h 
6.   5. Sestanek za starše prvoobhajancev, 
ob 19:45
11. 5. Cerkev čistita in krasita HRUŠICA 
in HRIB.
12. 5. 4. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEGNA-
NJE NA ZAJČJEM VRHU, ob 10h
15. 5. Skupna dekanijska priprava na krst 
v Šmarjeti, ob 19h
18. 5. Cerkev čistita in krasita BREZOVICA 
in OREHEK.
19. 5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEGNA-
NJE V ŠENTJOŠTU, ob 10h
20. 5. Srečanje zakonske skupine, ob 20h.
22. 5. V GOSTE PRIDE g. DONALD TURBIT. 
Nagovoril nas bo po večerni maši v Stopičah.
24. 5. MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV 
in ZAČETEK DEVETDNEVNICE PRED  PR-
VIM OBHAJILOM
24. 5. Premiera filma o blaženem Alojzi-
ju Grozdetu – KC Janeza Trdine v Novem 
mestu, ob 20h
25. 5. Cerkev čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
26. 5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA – ŽEG-
NANJE V PANGRČ GRMU, ob 10h
26. 5. Slovesno praznovanje godu bl. 
Alojzija Grozdeta na Zaplazu s slovesno 
škofovo mašo, ob 16h. Ob 15h molitvena 
ura skupaj s člani ŽPS.
27. 5. PROŠNJI DNEVI
28. 5. PROŠNJI DNEVI
29. 5. PROŠNJI DNEVI
1.   6. Cerkev in okolico urejajo STARŠI 
PRVOOBHAJANCEV.
2.   6. 7. VELIKONOČNA NEDELJA – SLO-
VESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
2.   6. Grozdetov molitveni shod na 
Zaplazu ob 16h.

Žegnanja
Bližajo se žegnanja, ko se 
bomo ob nedeljah, ob 10h, 
družili pri lomljenju kruha 
po podružničnih cerkvah.  
Lahko bi dejali, skoraj pri 
vas doma. Upam, da bodo 
naša druženja tudi tokrat 
lepa in da se nam še kdo 
na novo pridruži, tako pri 
daritvi svete maše kot 
tudi pri urejanju okolice in 
pripravi cerkve. Vabim vas 
torej k dejavnemu služe-
nju Bogu in ljudem. Naj bo 
Bog z vami!

Župnijski piknik ...

Datumi: 
DOLŽ – 5. 5.
ZAJČJI VRH – 12. 5. 
ŠENTJOŠT – 19. 5. 
PANGRČ GRM – 26. 5. 
VELIKI CEROVEC – 9. 6.
BREZOVICA – 30. 6. 
PANGRČ GRM – blagoslov 
traktorjev – 7. 7.
ČRMOŠNJICE – 14. 7. 
HRUŠICA – 21. 7. 
GORNJA TEŽKA VODA – 28. 7. 
MALI OREHEK – 18. 8. 
STOPIČE – 1. 9. 
VELIKI CEROVEC – 22. 9. 
DOLŽ – 29. 9.
DOLŽ - 10. 11..

... je srečanje župljanov, 
ki si želijo sproščenega 
in veselega druženja ob 
bližajočem se koncu šol-
skega leta. Na piknik ste 
vabljeni vsi župljani, še 
posebej pa starši, vero-
učenci, letošnji birman-
ci, prvoobhajanci, obi-
skovalci šmarnic ter vsi 
ostali. Začetek bo ob 14h, 
pri gasilskem domu na 
Dolžu. Ker bo za jedačo in 
pijačo poskrbljeno, 

zbiramo prijave pri šmar-
nicah, ob uradnih urah in 
po maši. Prijave zbirata 

Ivan Šašek in Magdale-
na Udovč. Ob prijavi 
poravnate prijavnino 
3 eur na osebo.
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PONEDELJEK
20. maj
Bernardin 
Sienski

18h (OREHEK) 
19h (STOPIČE) 

TOREK
21. maj
Krištof  Magellanes

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
22. maj
Emil, Julka

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
23. maj
Socerb Tržaški

19h (OREHEK) 

PETEK
24. maj
Marija 
Pomočnica 
kristjanov

18h (STOPIČE) 
19h (DOLŽ) 

SOBOTA
25. maj
Urban I.

18h (OREHEK) 
19h (GORNJA TEŽKA VODA) po 
                                                  namenu

6. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA
TURIZMA
26. maj

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (PANGRČ GRM) po namenu

PONEDELJEK
27. maj
Alojzij Grozde

19h (GORNJA TEŽKA VODA) za 
                         blagoslov polja, ljudi 
                         in njihovega dela

TOREK
28. maj
German Pariški

18h (DOLŽ) 
19h (ČRMOŠNJICE) za blagoslov               
           polja, ljudi in njihovega dela

SREDA
29. maj
Maksim 
Emonski

19h (OREHEK)  za blagoslov polja, 
                       ljudi in njihovega dela

ČETRTEK
30. maj
GOSPODOV 
VNEBOHOD

7h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ) po namenu
19h (STOPIČE) 

PETEK
31. maj
Obiskanje 
Device Marije

19h (OREHEK) 

PRVA SOBOTA
1. junij
Justin

19h (OREHEK) 

7. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA,
PRVO OBHAJILO
2. junij

7h (STOPIČE) za vse žive in 
                          pokojne župljane
10h (STOPIČE) za prvoobhajance, 
                            njihove starše in 
                            botre

3. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA
5. maj

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

PONEDELJEK
6. maj
Dominik Savio

19h (STOPIČE) 

TOREK
7. maj
Gizela

8h (STOPIČE) za vse preganjalce 
                         Cerkve ter za vse 
                         preganjane kristjane

SREDA
8. maj
Viktor Milanski

19h (OREHEK) 

ČETRTEK
9. maj
Izaija

19h (STOPIČE) 

PETEK
10. maj
Job

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
11. maj
Mamert

17h (STOPIČE) poroka
19h (OREHEK) 

4. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA 
DOBREGA 
PASTIRJA  
12. maj

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

PONEDELJEK
13. maj
Fatimska Mati 
Božja

19h (STOPIČE) 

TOREK
14. maj
Bonifacij

8h (STOPIČE) po namenu 

SREDA
15. maj
Izidor

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
16. maj
Janez Nepomuk

19h (STOPIČE) 
19h (DOLŽ) 

PETEK
17. maj
Jošt

19h (ŠENTJOŠT) 

SOBOTA
18. maj
Janez I.

18h (OREHEK) 
19h (HRUŠICA)  

5. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA
19. maj

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


