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MARIJINO VNEBOVZETJE

Leta 1950 je papež proglasil versko resnico: »Ko je Brezmadežna Mati 
Božja, večna Devica Marija dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s 

telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.« 
Marijino vnebovzetje je eden izmed največjih krščanskih praznikov in 
so ga slavili že v apostolskih časih. Na ta dan se kristjani spominjajo, 
da je bila Devica Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. Poročila 
pripovedujejo, da so apostoli Marijino telo najprej položili v skalnat grob 
pod Oljsko goro blizu vrta Getsemani. Jezusovega učenca Tomaža takrat 
ni bilo zraven, prišel pa je čez tri dni. Ker je izrazil željo, da bi še enkrat 
videl Marijo, so odvalili kamen od groba, vendar je bil ta prazen. V njem 
so bili samo cvetje in prti.
Jezus je namreč čisto po zemeljsko nadvse ljubil svojo mater in ni 
dopustil, da bi njeno telo trohnelo v grobu. Iz velikega spoštovanja jo je z 
dušo in telesom vzel k sebi. Ker pa ljubi tudi nas, rad usliši njene prošnje, 
ki jih Marija posreduje za nas. V svoji dobroti pač ne more mimo njih in 
svojo mater z ljubeznijo deli tudi z nami. Tako Marija za vekomaj ostaja 
tudi naša mati, tolažnica in priprošnjica.
Marijino vnebovzetje pa pomeni tudi  poklon ženi, saj jo je Bog kot ženo 
in mater poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega 
praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene.  M.U.

Marijino 
vnebovzetje – ko 
se zemeljsko 
bivanje spremeni 
v Neskončno 
Lepoto, kjer nas 
bo Bog objel in 
tam bo Veselje, 
ki ne mine. 
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PONIŽNA IN ZAUPNA PROŠNJA TER 
ŽIVA IN TRDNA VERA KANAANSKE 
ŽENE  (20. nedelja med letom, Mt 15, 21-28)

Dve poganski osebi (osebi nejudovskega porekla) 
- stotnik, ki prosi za svojega bolnega služabnika, 

ter žena iz Kanaana, ki prosi za svojo bolno hčer - s 
svojo globoko in veliko vero v evangelijih močno 
izstopata, njun vzor pa privlači in spodbuja. Njuna 
pristna in globoka vera navduši celo Jezusa in oba 
pohvali. O poganskem stotniku pravi: »Resnično 
povem vam: Pri nikomer v Izraelu nisem našel 
tolikšne vere.« Kanaanski ženi pa je Jezus rekel: 
»O žena, velika je tvoja vera.«
Evangelij 20. nedelje med letom (letos 17. avgusta) 
pripoveduje o kanaanski ženi ter o njeni zaupni, 
potrpežljivi prošnji in živi veri, ko 
Jezusa prosi, da ozdravi njeno hčer, ki 
jo mučijo demoni. Italijanski kapucin 
R. Cantalamessa o tej evangeljski 
pripovedi pravi, da bi jo lahko 
poimenovali: »Kako je nekega dne 
neka žena premagala Jezusa s svojo 
molitvijo.«
Ne dolgo pred tem dogodkom je Jezus 
na svojem potovanju pomnožil kruh, v 
viharni noči hodil po vodi in ozdravljal 
bolne v genezareški deželi. Nato je 
odšel iz kraja, kjer farizeji in pismouki 
častijo Gospoda z ustnicami, njihovo 
srce pa je daleč od njega. Umakne 
se na pogansko območje, proti Tiru 
in Sidonu; to je na ozemlje, kjer niso 
prebivali Judje, ampak pogani (danes 
sta to Tir in Saida v Libanonu). Naproti mu pride 
kanaanska žena, poganka, potomka ljudstva, ki je 
prebivalo v Palestini, preden so jo zavzeli Judje. Jezus 
zaradi pomanjkanja vere odide iz svojih pokrajin, 
nasprotno pa pogankina vera stori to, da sama odide 
iz svojih pokrajin, da bi srečala Jezusa. Evangeljski 
odlomek, ki opisuje to srečanje, zveni trdo; je napet, 
dramatičen dialog med ženo in Jezusom; vanj pa 
posežejo tudi učenci, ki bi se radi čim prej rešili 
»nadležne« žene. 
Pripoved pravi, da je žena vpila: »Gospod, Davidov 
sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni.« 
Njena prošnja ima moč krika, ki hrepeni po sočutju in 
usmiljenju. Njena temeljna prošnja »Usmili se me« tu 
pomeni: »Izkaži mi milost«. Je prošnja in klic; je izraz 
češčenja. Kanaanka ničesar ne zahteva, ampak le prosi 
za dar njega, ki ga prepoznava kot Gospoda in Mesijo.  
Jezus pa ničesar ne odgovori, kot da je gluh in 
trdosrčen. Zdi se, kot da njene roteče prošnje sploh 

noče poslušati. Nato posredujejo učenci in ga prosijo, 
naj jo usliši, ker vpije za njimi. Jezus jo še drugič 
zavrne in odgovori: »Poslan sem le k izgubljenim 
ovcam Izraelove družine.« S tem je hotel reči, 
da je njegovo poslanstvo namenjeno predvsem 
judovskemu ljudstvu. On je prišel iskat izgubljene 
ovce izvoljenega ljudstva, Izraela. Božje usmiljenje 
naj bi pripadalo njim, ki so bili poklicani, da izpričajo 
božjo slavo drugim narodom. 
Kanaanka pa ne odneha. Jezusov odgovor in njegovo 
vedenje je ne zlomita. Ni užaljena, nič mu ne 
zameri. Še z bolj gorečo prošnjo in pričakovanjem se 
Jezusu približa, pade predenj in mu pravi: »Gospod, 
pomagaj mi!« 
Sledi še tretji trdi Jezusov odgovor: »Ni lepo jemati 
kruha otrokom in ga metati psom.«  Tu so kot 
otroci mišljeni Abrahamovi potomci (Judje), psi 

pa pogani.  Tudi ta odgovor žene ne 
zlomi, ne ogrozi njene vere in upanja. 
Samozavestno Jezusu odgovori: »Tako 
je, Gospod, pa vendar tudi psi jedo od 
drobtinic, ki padejo z mize njihovih 
gospodarjev.«  
Gledano zgolj človeško bi mogli 
to Jezusovo obnašanje oceniti kot 
neobčutljivost in trdosrčnost, kot 
vedenje, ki noče slišati klica po 
usmiljenju. Toda Jezus se je doslej 
le s težavo zadrževal, da ni razgalil 
svojega srca, saj ji je z bolečino v srcu 
odrekal pomoč in trepetal v tveganju, 
da se bo žena utrudila in obupala v 
prošnji. Ponižna, upanja polna vera v 
Gospoda premaga njegovo srce in z 

velikim veseljem vzklikne: »O, žena, velika je tvoja 
vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In evangelij pravi, 
»da je njena hči ozdravela tisto uro«. Jezus, ki je 
bil najbolj vnet iskalec vere, je le do skrajnih meja 
dopuščal, da je ženina vera rastla in se prečistila.
O čem nas želi ta preprosta evangeljska pripoved 
poučiti? Najmanj o dvojem. Kanaanska žena:
je zgleden in privlačen primer človeka žive in trdne 
vere. Poganka je postala Abrahamova hči. Storila 
je »kakor Abraham«: verovala je; je tudi vzornica in 
učiteljica vztrajne in ponižne molitve.
Zgodba poganske matere nas poučuje o tem, da je za 
to, da dosežeš Božje usmiljenje, potrebno neomajno 
zaupanje v Boga in njegovo očetovsko dobroto; ni 
pa pomembno to, kakšnemu izbranemu narodu ali 
družbenemu razredu pripadaš. Pripoved govori o izredni 
veri in o božjem usmiljenju, ki ne pozna meja. Žena je v 
Jezusu videla neizmerno božje usmiljenje in Jezus je zato 
njeno vero občudoval in njeno prošnjo uslišal. M. S.              
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18. NEDELJA MED 
LETOM
3. avgust

7h (STOPIČE) za župljane

10h (GORNJA TEŽKA VODA) za sosesko

PONEDELJEK
4. avgust
Janez M. Vianney

19h (CEROVEC) + Avguštin Zver

TOREK
5. avgust
Marija Snežna

19h (DOLŽ) ++ Francka in Jože Ovniček
                      ++ družina Avsec in Kukar 
                            (Sodji Vrh 3) 

SREDA
6. avgust
Jezusova spremenitev 
na gori

7h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
7. avgust
Sikst II.

19h (CEROVEC) za zdravje (družina Ucman, 
                              Cerovec 5A)
                               ++ Robi Grubar, obl. in 
                                Jože Cimrmančič

PETEK
8. avgust
Sv. Dominik

19h (DOLŽ) + Vinko Bačar

SOBOTA
9. avgust
Terezija Benedikta od 
Križa-Edit Stein

19h (DOLŽ) ++ Ana in Jožef Avsec, obl.

19. NEDELJA MED 
LETOM
Lovrenc
10. avgust

7h (STOPIČE) za župljane
                        
10h (STOPIČE) + Ana Logar

PONEDELJEK
11. avgust
Klara

19h (OREHEK) + Ana Bojanc
                            + Janez Bohte, 30. dan

TOREK
12. avgust
Ivana Šantalska 

19h (DOLŽ) ++ Jeruševi

SREDA
13. avgust
Poncijan in Hipolit

7h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
14. avgust
Maksimilijan Kolbe

19h (STOPIČE) + Jože Turk
                            ++ Franc in Amalija, obl. Božič 
                                  ter Malči Zupan

PETEK
15. avgust
Marijino 
vnebovzetje

7h   (STOPIČE) za župljane
10h (DOLŽ) + Franc Šega, 40. obl.
                      + Ladislav Juršič, 9. obl.
19h (STOPIČE) + Darinka Becele, obl.

SOBOTA
16. avgust
Rok

18h (HRUŠICA) ++ Gazvoda Nežka 30. dan in 
                                    Janez, obl.
19h (STOPIČE) + Feliks Orel, obl.
                             + Andrej Furdi

20. NEDELJA MED 
LETOM
17. avgust

7h (STOPIČE) za župljane
10h (OREHEK) za sosesko 
                            + Turk Jožef, obl. in Marija

CELODNEVNO 
ČEŠČENJE
Na praznik mučeništva 
Janeza Krstnika (29. 8.) bomo 
imeli v Stopičah celodnevno 
češčenje. Prva sv. maša 
bo ob 8h,    druga, ob 10h, 
bo še posebej namenjena 
osnovnošolski mladini, 
tretja sv. maša pa bo ob 17h. 
Možnost za spoved bo od 
7.30 naprej.
Razpored molitvenih ur:
Ob 9h – Dolž in Vrhe
Ob 11h – Cerovec, Iglenik, 
Zajčji Vrh in Sela
Ob 12h – Črmošnjice
Ob 13h – Šentjošt in Verdun
Ob 14h – Stopiče in Plemberk
Ob 15h – Orehek, Brezovica 
in Hrib
Ob 16h – Gornja in Dolnja 
Težka Voda ter Hrušica in 
Pangrč Grm. Ob tej uri ste k 
češčenju lepo vabljeni tudi 
starši s predšolskimi otroki.
Ob 17h bo sklepna slovesnost 
s petimi litanijami Srca 
Jezusovega, z zahvalno 
pesmijo, blagoslovom in s 
sveto mašo.

VPIS K VEROUKU
Vpis k verouku za vse razrede 
bo 1. in 2. septembra 2014, 
od 9h do 14h in od 15h do 
18h. Ob vpisu boste vrnili 
podpisana spričevala ter 
kupili knjige in delovne 
zvezke. Verouk se bo začel z 
8. septembrom. 

razred knjiga delovni 
zvezek

1 / 7 eur
2 / 8 eur
3 / 10 eur

Od 4 do 9 8 eur 4 eur
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ŽUPNIJA STOPIČE 
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si, 
Transakcijski račun župnije Stopiče: 
SI56 1990 0500 8620 650

OZNANILA izdaja župnija Stopiče
Odgovarja: Tadej Kersnič, župnik

NAPOVEDNIK
3. 8. - Žegnanje na Gornji Težki Vodi
15. 8. - Zapovedani praznik Marijinega 
vnebovzetja
17. 8. - Žegnanje na Orehku
24. 8. - Piknik za starše in prvoobhajance
27. 8. - Dekanijska priprava na krst v 
Šmarjeti, ob 20h
29. 8. - DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 
30. 8. -  Romanje bolnikov in invalidov 
na Zaplaz
31. 8. - Farno žegnanje z ofrom pri 
obeh mašah in maša v Domu starejših 
občanov v  Šmihelu, ob 15h (še posebej 
za naše farane)
1. 9. -  Vpis v novo veroučno leto
2. 9. - Vpis v novo veroučno leto

PONEDELJEK
18. avgust
Helena

19h (HRUŠICA) + Alojzija Turk

TOREK
19. avgust
Janez Eudes

19h (DOLŽ) + Božič Alojz, obl. in sin Zmago
                      + Anton Kobe, obl. (Vrhe 10)

SREDA
20. avgust
Bernard

7h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
21. avgust
Pij X.

19h (DOLŽ) za vse žive in rajne Bačar

PETEK
22. avgust
Devica Marija 
Kraljica

19h (OREHEK) + Alojzij Gazvoda, obl. (Hrib)

SOBOTA
23. avgust
Roza iz Lime

19h (ŠENTJOŠT) ++ Terezija in Slavko Vovk, 
                                      Anton mavsar

21. NEDELJA 
MED LETOM
Jernej
24. avgust

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ starši Ivana in Janez ter 
                                   vsi pokojni Jeriček

PONEDELJEK
25. avgust
Ludvik IX.

19h (STOPIČE) + Jože Šega
                            ++ Antonija in Jože Ucman

TOREK
26. avgust
Zefi rin

19h (ŠENTJOŠT) + Štefan Klobučar

SREDA
27. avgust
Monika

7h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
28. avgust
Avguštin

19h (STOPIČE) + Gabre Popovič, obl.

PETEK
29. avgust
Mučeništvo Janeza 
Krstnika

8h   (STOPIČE) + Jože Turk
10h (STOPIČE)    maša za mladino in ostale
17h (STOPIČE) + Anton Turk, obl. in družina 
Klobučar (Verdun 10) /  + g. Edi Eberl

SOBOTA
30. avgust
Feliks

19h (STOPIČE) + Štefan Murgelj
                            + Uroš Hrušovar, obl.

22. NEDELJA 
MED LETOM

31. avgust

7h   (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Franc in Angela Regina
                             ++ Marija obl. in Janez Škufca

15h (ŠMIHEL – DOM STAREJŠIH OBČANOV)

ZAHVALA OB 
KRIŠTOFOVI NEDELJI 
Pedro Opeka, CM – Madagaskar:
»Hvala Bogu in vsem slovenskim darovalcem 
za ta prelep dar, kot je novo vozilo za naše 
misijonarje. Želim,  da bi ta akcija MIVA še 
dolga leta lahko pomagala tistim misijonarjem, 
ki avto nujno potrebujejo za njihovo pastoralno 
delo. Vso srečo tudi v prihodnji akciji ob 
Krištofovi nedelji, da bodo lahko še drugi 
misijonarji deležni takega lepega daru za 
njihovo misijonsko vozilo.« 
Lepa hvala vsem, ki ste torej na Krištofovo 
nedeljo darovali svoj dar za misijonska 
vozila. Skupaj smo zbrali 809,59 evrov. 
Bog vam povrni!


