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PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI
bomo v Katoliški Cerkvi praznovali v četrtek, 20. junija
2019. Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih.
Sv. Tomaž Akvinski (ok. 1225-1274), za praznik Kristusovega telesa:
»O, dragoceni in čudoviti obed, edinorojeni božji sin
je sprejel našo človeško naravo, ker je hotel, da bi
mi postali deležni njegove božje narave. In še to, kar
je sprejel našega, je obrnil nam v prid: svoje telo je
na oltarju križa daroval Bogu Očetu v spravo za nas:
svojo kri je prelil za odkupnino in očiščenje, da bi nas
rešil sužnosti in očistil vseh grehov.
Da bi pa spomin na to daritev ostal vedno živ, nam je
zapustil svoje telo kot jed in svojo kri kot pijačo - pod
podobama kruha in vina. O, dragoceni in čudoviti
obed, odrešujoč in prepoln svetosti! Kaj more biti
dragocenejše od obeda, kjer niso pripravljeni junci in
kozli kot v stari zavezi, temveč Kristus sam, pravi Bog.
Kaj je čudovitejše kot ta zakrament?
Noben zakrament ni bolj zdravilen kakor ta, ki izbrisuje grehe, pomnožuje milosti in napolnjuje dušo z
vsem bogastvom duhovnih darov.
Daruje se v Cerkvi za žive in mrtve: da bi vsem koristil,
ker je postavljen v zveličanje vseh.
Nihče ne more popisati bogastva tega zakramenta,
kjer uživamo vir sleherne duhovne dobrote in se
spominjamo tiste nepopisne ljubezni, ki jo je Kristus

pokazal s svojim trpljenjem.
Da bi pa globlje vtisnil to neskončno ljubezen v srca vernikov, je pri zadnji večerji,
ko je jedel z apostoli velikonočno jagnje,
preden je odšel s tega sveta k Očetu, postavil ta zakrament v večen spomin svojega
trpljenja, kot spolnitev predpodob kot
največji čudež, kar jih je storil, in zapustil
edinstveno tolažbo njim, ki so bili žalostni
zaradi njegovega odhoda.«
Vir: https://hozana.si/brevir

Jejte kruh, ki
vas povezuje, da
ne boste razdeljeni,
pijte ceno svojega
odrešenja, da se boste
zavedali svojega
dostojanstva, ker
ste Kristusovi
udje.

Kakšen je ta pojav?

Z

daj bo že dober teden nazaj, ko se je po
sveti maši pojavil upravičeno užaloščen
možakar na mojih vratih. Njegovo vprašanje je bilo: „Kdo je naročil danes mašo za
mojega pokojnega brata?“ Žal si nisem zapomnil, kot si ne morem zapomniti za ostale maše, saj to ni moje edino delo in imam
opravka z mnogimi ljudmi. Pri tej maši, na
god Marije Pomagaj, nas je bilo namreč v
Stopičah le kakih 15. Zato naj spregovorim
o nekaj rečeh, ki jih nikakor ne morem razvozlati. Ta človek je začutil stisko, ki jo jaz
čutim že dalj časa. Če je maša na praznik
med tednom ob 7h zjutraj, tedaj vas pride
vsaj nekaj upokojencev in v cerkvi je kolikor toliko ljudi. Bi rekel: „Saj še nekaj je“.
Kje pa so ostali upokojenci? Jutranja maša
je vedno brez namena. Takrat noče dati nihče, ker ne more priti nihče od svojcev, saj
so po službah, kar popolnoma razumem.
Če pa je maša na praznik med tednom
samo zvečer, takrat pa žal pridete običajno
le tisti, ki ste mašo naročili in 4 do 5 gospa
iz Stopič, ena iz Orehka in ena iz Črmošnjic, ki so že tako redno pri maši. Večerne
maše ob praznikih med tednom so torej
prazne. Kot da smo k prazniku povabljeni
samo našteti in župnik, ki pač mašuje. Vse
skupaj izpade kot neke vrste servis. Nekaj
podobnega je na Dolžu. Ob 10h dopoldne
na praznik med tednom še kdo pride, zvečer pa so po večini le tisti, ki so naročili za
mašo. Na koncu tudi sam ne vem več, kako
naj se obrnem, da bo prav.
V sorodstvu se jasno dogovorite, kdo bo
dal za mašo, saj, kot sami lahko vidite,
prihaja do tega, da je naročnik na koncu
sam pri maši ali pa je maša za iste ljudi
oznanjena 2x ob različnih dneh. Če ste v
sorodstvu skregani med seboj in se ne pogovarjate, se skušajte pogovoriti vsaj glede
maše za vaše rajne.

Čedalje več novokrščencev in veroučencev
izhaja iz družin, ki nimajo več trdne povezave
z župnijo niti s Cerkvijo. Bi bilo bolje, da niti
ne krstijo niti ne pošiljajo k verouku otrok?
Včasih se mi zdi, da se jim bo zdaj zdaj vse
skupaj uprlo. Doma slišijo in vidijo eno, pri
verouku drugo. Morda bi bilo v tem primeru
bolje, da ne slišijo ničesar. Morda bodo ravno
zaradi tega nekoč lažje poiskali Kristusa in
njegovo Cerkev ter se odločili zanj in gradili
na lastni odločitvi. Jezus Kristus in njegova
Cerkev sta namreč bistveno več od tega. Škoda, da jemljete Cerkev kot neko ustanovo, ki
le krsti in pokopava – torej nudi neke religijske usluge, saj s tem ne „izkoristite“ njenega
resničnega potenciala, ki vam ga v njej nudi
Jezus Kristus po svetem Duhu.
Tudi opravljanje zoper učitelje v šoli, se
ne bo nič bolje obrestovalo. Oni se trudijo
po svojih najboljših močeh, da v okviru
takšnega šolstva, kakršno je pač na voljo
v naši državi, najbolje izobrazijo otroke.
Če boste zoper te učitelje govorili grdo, jih
tudi otroci ne bodo mogli spoštovati niti
ne sprejeti njihovega pouka. Uspeh pa bo
nujno pešal.
Ti pojavi, ki so na prvi pogled nenavadni,
odražajo popuščanje tradicije, ki je nekoč
bila močno zasidrana v župniji. Ali to pomeni, da prihaja na vrsto resnična osebna
vera? Večja spoštljivost? Ne vem. Morda
v manjšini ali pa tudi ne. Evropski trend
kaže bolj v smeri razkristjanjenja in širjenja
cenenih nadomestkov, ki vodijo v propad.
Širjenje New age-a v smislu angelskih
terapij, rejkija, joge, pisanja urokov, notranjega prebujenja in ne vem, česa še vsega,
kar si ljudje drznejo nalepiti na krščanstvo
in celo na Kristusa ... tudi v Novem mestu
in okolici. Seveda tudi zgled duhovnikov
ni vedno popoln. Vendar, ali se boste do
konca izgovarjali le na to in na nezanimivo
bogoslužje? Kako naj naredimo mašo, Kristusovo daritev na križu, bolj zanimivo? Kot

Farni piknik
Že čez dober mesec se bodo za šolarje
pričele počitnice, na en način tudi za starše. Že Jezus nam je predlagal, naj gremo
po opravljenem delu na samoten kraj in si
malce odpočijemo. Ni napak ga poslušati in se
malce oddaljiti od vsakdanjega vrveža, v hvaležnosti za vse
prejete milosti. Le tako
se lahko zares umirimo,
napolnimo in povežemo z
Njim, ki je edini učinkovit adapter😊.
Seveda pa se je potrebno tudi poveseliti v dobri družbi,
zato ne pozabite na farni piknik in druženje, ki bo 16. junija, popoldne, na Dolžu.
Lepo povabljeni prav vsi!

ORATORIJ 2019 v Nm - ŠMIHEL
ZADNJI ROK za prijavo na letošnji ORATORIJ
v Šmihelu je 16. junij.
Oratorij bo potekal od 25. 6. do 29. 6. 2019.
Prijavnico dobite na FB strani naše župnije ali
v župnišču Stopiče.
Dar je 17 eur.
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Mož vpraša duhovnika: “Če
je Bog povsod, zakaj potem
hodim v Cerkev?” Duhovnik
je odgovoril: “Vse ozračje je
napolnjeno z vodo; toda ko
želiš piti, moraš iti k izviru
ali pa k vodnjaku.”

DA

da bi vaše umiranje hoteli
napraviti bolj zanimivo. To
so znali le v antičnem Rimu
z gladiatorji in sužnji. Toda
tisti Rim je propadel. Je na
vrsti tudi Evropa? Pa stopiška župnija?
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Napovednik
2. 6. 7. VELIKONOČNA NEDELJA –
PRVO SVETO OBHAJILO
2. 6. Grozdetov molitveni shod na
Zaplazu, ob 16h
7. 6. PRVI PETEK – obiskujem po
domovih z Najsvetejšim.
8. 6. PRVA SOBOTA
8. 6. Čiščenje in krašenje: PANGRČ
GRM, ZAJČJI VRH in SELA
9. 6. BINKOŠTI – žegnanje na Velikem Cerovcu, ob 10h
11. 6. ŽPS v Stopičah, po obletni
večerni maši za pokojnega gospoda
Edija Eberla
15. 6. Čiščenje in krašenje: CEROVEC
in ČRMOŠNJICE
16. 6. NEDELJA SVETE TROJICE in
farni piknik na Dolžu
19. 6. Skupna dekanijska priprava
na krst v Šmihelu, ob 19h
20. 6. PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA
TELESA IN KRVI
22. 6. Čiščenje in krašenje: GTV in
DTV
23. 6. 12. NEDELJA MED LETOM in
TELOVSKA PROCESIJA PO MAŠI
25. 6. Začetek oratorija v Šmihelu in
DAN DRŽAVNOSTI
28. 6. SRCE JEZUSOVO
29. 6. Čiščenje in krašenje: STOPIČE in PLEMBERK
30. 6. 13. NEDELJA MED LETOM in
žegnanje ob 10h v Brezovici.

ŽUPNIJA STOPIČE
OZNANILA izdaja
Stopiče 28, 8322 Stopiče
župnija Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
Odgovarja:
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.
Ob torkih me ni. 
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7.
VELIKONOČNA
NEDELJA
PRVO
OBHAJILO
2. junij
PONEDELJEK
3. junij
Karel Lwanga
TOREK
4. junij
Peter Veronski
SREDA
5. junij
Bonifacij
ČETRTEK
6. junij
Norbert
PRVI PETEK
7. junij
Robert
Newminstrski

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

PRVA
SOBOTA
8. junij
Medard

18h (STOPIČE)
19h (CEROVEC)

BINKOŠTI
9. junij

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

18h (OREHEK)
19h (STOPIČE)
8h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE)
19h (STOPIČE)
18h (DOLŽ)
19h (STOPIČE)
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PONEDELJEK
17. junij
Rajner

18h (HRUŠICA)
19h (CEROVEC)

TOREK
18. junij
Gregor Janez
Barbarigo
SREDA
19. junij
Nazarij
ČETRTEK
20. junij
SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
PETEK
21. junij
Alojzij Gonzaga
SOBOTA
22. junij
Janez Fisher in
Tomaž More
12. NEDELJA
MED LETOM

8h (STOPIČE) po namenu

23. junij

PONEDELJEK
24. junij
Rojstvo Janeza
Krstnika
PONEDELJEK 19h (STOPIČE) vsi živi in pokojni iz
TOREK
10. junij
družine Jeriček
25. junij
Marija, Mati
DAN
Cerkve
DRŽAVNOSTI
19h (STOPIČE)
TOREK
Doroteja
11. junij
Barnaba
SREDA
26. junij
SREDA
19h (ŠENTJOŠT)
Vigilij (Stojan)
12. junij
Eskil
ČETRTEK
ČETRTEK
19h (OREHEK)
27. junij
13. junij
Ema Krška
AntonPadovanski
PETEK
19h (CEROVEC)
PETEK
28. junij
14. junij
SRCE
Valerij in Rufin
JEZUSOVO
SOBOTA
19h (PANGRČ GRM) gorsko-poljska SOBOTA
15. junij
maša
29. junij
Vid
Peter in Pavel
NEDELJA
7h (STOPIČE) za vse žive in
SV. TROJICE
pokojne župljane
12. NEDELJA
19h (STOPIČE)
MED LETOM
16. junij
30. junij

18h (DOLŽ)
7h (STOPIČE) po namenu
10h (DOLŽ)
19h (STOPIČE)
19h (GORNJA TEŽKA VODA) po
namenu
19h (STOPIČE)

7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
in telovska procesija po maši
10h (STOPIČE)
19h (STOPIČE)

8h (STOPIČE) po namenu

19h (HRUŠICA)
19h (OREHEK)
7h (STOPIČE) po namenu
19h (DOLŽ)
7h (STOPIČE)
15h (STOPIČE) poročna maša
19h (BREZOVICA) po namenu
7h (STOPIČE) za vse žive in
pokojne župljane
10h (BREZOVICA)

