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Jožef delavec

P

O, srečna krivda, ki
je bila vredna imeti
takega in tako velikega
odrešenika!
(Velikonočna hvalnica)

rvi maj je na civilnem področju praznik dela, Cerkev
pa je s praznikom Jožefa delavca hotela poudariti, da
ima delo globlji, odrešenjski pomen.
Že prvo poglavje Svetega pisma govori o delu, vendar
le o božjem, ker človeka še ni bilo. Beremo, da je Bog
šest dni delal, sedmi dan pa počival ter da je vse, kar
je naredil, »bilo dobro.« Kakšna duhovna kultura je
postavljena samo na teh dveh trditvah! Jasno je, da je
to zapisano tudi kot zgled človeku. Če je Bog vse naredil
dobro, smo tudi mi dolžni delati dobro – od poslancev, do
prejemnikov soc. pomoči.
Delo, pa naj bo še tako prijetno, postane tudi utrujajoče,
zato je Bog postavil nedeljo z vso njeno vsebino: molitev,
počitek, družinsko kosilo, obisk in razvedrilo.
Dodatno dostojanstvo dela je tudi v tem, da je Jezus vse
življenje pridno delal. Do tridesetega leta je pomagal
tesarju Jožefu, potem pa nadaljeval duhovno delo
odrešenja. To je imel za prav posebno pomembno delo:
»Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je
poslal, in dokončam njegovo delo. (Jn 4,34). Pri tem
vidimo, da delo ni samo to, da nekaj proizvajamo. Jezus je
pomagal tesarju graditi strehe, še važnejše delo pa je opravil
nemočen na križu. Njegove besede: »Dopolnjeno je!«
zvenijo podobno kakor: »Dokončal sem delo na zemlji.«
Kako res je to, vidimo tudi v življenju dobrih kristjanov,
mož in žena. Dokler morejo, pridno delajo z rokami in
razumom, ko opešajo, pa več molijo in darujejo trpljenje
za Cerkev za domovino, za otroke … Bog povrni!
Vaš župnik
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BIRMANCI NA POTI K BIRMI IN
ŽIVLJENJU Z JEZUSOM

Z

akrament svete birme obhajamo na
podlagi resničnega dogodka, ki je opisan v
začetku drugega poglavja Apostolskih del v
Svetem pismu: „Ko je prišel binkoštni
(petdeseti) dan, so bili vsi zbrani na istem
kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi
se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer
so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki,
podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad
vsakim je obstal po eden. Vsi so bili
napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so
govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal
izgovarjati.“
V nadaljevanju lahko beremo, da se je
po apostolih zgodilo veliko čudežev in
spreobrnjenj. Mnogi so po njihovi molitvi tudi
sami prejeli Svetega Duha, kot je to opisano
na primer v Apd 4,31.
Tudi danes se daje tistemu, ki resnično prosi
zanj. To se zgodi pri birmi, kjer kandidat
sam dokončno potrdi svojo željo, ki jo je
izpovedoval že z osebno pripravo pri verouku,
obiskom svete maše in osebno molitvijo ...
Ali je ta želja resnična ali zgolj „iz navade“,
ve samo on in njegovi najbližji, ki in če so ga
spremljali v času priprave vseh osem ali devet let.
Morda se komu zdi, da Svetega Duha ni, ker
se takoj po birmi ne dogajajo očitni čudeži,
kot so opisani v Svetem pismu. Sam z veliko
gotovostjo trdim, da to ne drži. Res pa je, da
Bog proti tvoji (svobodni!) volji ne bo storil
ničesar. Ko ti jo je podaril, se s tem ni šalil. Pa
tudi ko ti želi dati darove Svetega Duha, se ne
šali. Vem, da si mlad/a in da v svoji mladostni
razigranosti marsikdaj razmišljaš drugače
kot starši in duhovnik, da je vse ostalo
pomembneje od Boga. Pa vendar naj med
vami ne bo za vedno tako (prim. Lk 22,26).
Želim vam, da bi se uspeli skupaj z
Njim dvigniti nad to, kar vas bremeni do
utrujenosti, in poiskati svoj mir in veselje
v C/cerkvi pred tabernakljem. Želim vam
Božjega blagoslova v vašem življenju in v
vaš spomin za večno vpisano Jezusovo ime,
v katero lahko zaupate in v katerem lahko
zmagate za večno.
V pričakovanju 26. 4. 2015 se veselim skupaj
z vami.
Tadej

KJE, ČE NE V BOŽJEM USMILJENJU,
LAHKO SVET NAJDE ZAVETJE IN LUČ
UPANJA?

B

ela nedelja je
prva nedelja
po veliki noči in
praznik BOŽJEGA
USMILJENJA. Bela
se je imenovala
v spomin na
čase, ko so
novokrščenci
prejeli zakrament
sv. krsta med
velikonočno
vigilijo, si nadeli
bela oblačila in
jih v znak veselja
in pričevanja vere
nosili ves teden.
Preprosti
redovnici Favstini
Kowalski je Bog
zaupal veliko
poslanstvo –
SPOROČILO
BOŽJEGA
USMILJENJA. Dejal je:»Nočem kaznovati trpečega
človeka, temveč ga želim ozdraviti in prižeti na svoje
Usmiljeno Srce«. Sv. papež Janez Pavel II. (1978–2005)
je 30. aprila leta 2000 na nedeljo po veliki noči razglasil
poljsko redovnico Favstino Kowalsko (poslanka Božjega
Usmiljenja) za svetnico ter ob tej priložnosti določil, da
se bo prva nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi
imenovala nedelja Božjega usmiljenja.«
Papež se je pri tem oprl na javno razodetje, posebej na
Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o Božjem
usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri
Favstini: »Hči moja, govori vsemu svetu o mojem
neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega
usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov.
Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja.
Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto
obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni
za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so
njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega
usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči.
Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu
usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir.
Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj

usmiljenja. Kdor zavrne moje
usmiljenje, se sam obsodi« (Vir:
Sporočilo božjega usmiljenja sv.
Favstini Kowalski).
Torej »ne bojte se«(Janez Pavel II.).
Slavljen Bog in Oče našega
Odrešenika Jezusa Kristusa,
verjamem v Tvoje Veliko
Usmiljenje in ničesar več ne
zadržujem. Odpiram Ti svoje
srce, izročam Ti svoje zdravje
in bolezen, svojo družino, svoje
vire, svoj poklic, svoje odnose,
svoj čas, uspehe in neuspehe.
Izročam Ti svoje razmišljanje,
besede in dejanja, moje
razumevanje o tem, kakšne naj
bi stvari bile, svoje izbire in voljo,
ki ni nujno Tvoja volja. Izročam
Ti svojo šibkost, svoje strahove,
svojo negotovost. Izročam Ti
svojo preteklost, sedanjost,
prihodnost, prihodnost vseh
mojih dragih. Sprejmi me, izročam
se Ti z vsem, kar sem, in se me
usmili. Prosim usmiljenja za vse,
ves svet, za vse brate in sestre ….
Reci Izraelova hiša: »Vekomaj
traja Njegovo Usmiljenje« (Ps 118).

Razpored žegnanj do
konca avgusta 2015
3. 5. - Dolž
10. 5. - Zajčji Vrh
17. 5. - Šentjošt
24. 5. - Šmiklavž
14. 6. - Cerovec
28. 6. - Brezovica
19. 7. - Črmošnjice
26. 7. - Hrušica
2. 8. - Gornja Težka Voda
16. 8. - Mali in Veliki Orehek
30. 8. - Stopiče
Vsa žegnanja, razen v Stopičah,
so ob 11h, ker sta dopoldne še
dve maši v Stopičah, in sicer ob
7h in 9h. Zato bo tudi možnosti
za krščevanje ob poljubnih
poletnih nedeljah nekoliko
manj.

Šmarnice

N

arava se je prebudila, vse
je ozelenelo, življenje slavi
svoj praznik, ponovno rojstvo
po hladni zimi in z vsem tem v
najlepšem mesecu prihaja tudi
spomin na našo nebeško Mater.
Marija nas v mesecu maju
nagovarja k bolj “sveži”, bolj
poživljeni krščanski drži.
Marija nas spodbuja, da svoje
življenje vzamemo bolj zares,
da v njem ne statiramo, ampak
ga živimo! To je pravzaprav
sporočilo šmarnic, pobožnosti, ki
je po priljubljenosti med prvimi
v cerkvenem letu. Šmarnice nas
vabijo v Cerkev k razmišljanju
o svojem smislu, o življenjskih
vprašanjih, tudi ljubezni ...
Šmarnice so namenjene
tako mladim, celo otrokom
se vtisnejo v spomin, kot
starejšim, ki jim je ostalo le še
nekaj zemeljskih let. Šmarnice
vabijo s svojo odprtostjo tako
preproste kot izobražene. V
razmišljanjih, ki so pripravljena,
lahko vsak izlušči nekaj zase in
za svoje življenje.
Zato vam te “drobne cvetlice”,
povezane z vsakodnevno
pobožnostjo, toplo priporočam.
Nebeška Gospa bdi nad njimi in
vam daje svoj blagoslov.
Tole, kar ste prebrali, je napisal
župnik župnije Koseze v Ljubljani
(vir: splet) Zdi se mi čudovito
vabilo tudi na letošnje šmarnice,
ki jih bomo, če Bog da, obhajali
podobno kot prejšnje leto. Ob tej
priložnosti vabim tudi bralce in
bralke, da pomagate z branjem
šmarnic za otroke v Stopičah (in
morda tudi na Dolžu?).

NAPOVEDNIK
13. 4. - Srečanje zakonske skupine ob
20h
17. 4. - Začetek birmanske
devetdnevnice, vabljeni tudi starši in
botri.
22. 4. - Skupna dekanijska priprava na
krst, ob 20h v Šmarjeti
23. 4. - Starši birmancev in birmanci
čistijo cerkev in pospravljajo okolico ter
postavljajo mlaje, ob 15h
24. 4. - Srečanje birmancev, staršev
in botrov ter vseh ostalih OŠ otrok
z gospodom škofom Andrejem
Glavanom, ob 18h
26. 4. - Slovesnost svete birme ob 10h
1. 5. - Prvi petek in praznik dela
2. 5. - Prva sobota
3. 5. - Žegnanje in Florjanova procesija
na Dolžu, ob 11h
9. 5. - Blagoslov motorjev, motoristov in
motoristk, ob 13h v Stopičah
10. 5. - Žegnanje na Zajčjem Vrhu,
ob 11h

Uradne ure
so v ponedeljek in torek, od 8h do 10h,
ter v ponedeljek, torek in četrtek po
večerni sveti maši, če je ta v Stopičah.
Lahko pa se oglasite tudi izven teh
ur, če vidite, da sem doma ali če se
prej dogovorimo za določen čas, ko se
boste lahko oglasili.

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

Oznanila

župnije Stopiče

+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
2. VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za župljane
BELA NEDELJA 10h (STOPIČE) ++ Bukovec Ivanka,
BOŽJEGA
obl. in Gazvoda Marija
USMILJENJA
++ Cimrmančič
12. april
Franc in starši
PONEDELJEK 18h (STOPIČE) + Jože Goršin, 7.dan
13. april
Martin I.
19h (CEROVEC) + Martin Ucman
19h (ŠENTJOŠT) + Marija Ambrožič
TOREK
+ Alojzij Kozoglav
14. april
Lidvina

PONEDELJEK 19h (STOPIČE) + Janez Kavšek
27. april
Cita

TOREK
28. april

19h (OREHEK) + Lucija Judež

SREDA
29. april

8h (STOPIČE) v zahvalo

ČETRTEK
30. april

19h (HRUŠICA) + Martina Brulc

PETEK
1. maj

18h (DOLŽ) ++ Udovč Marija in
Janez, obl.
19h (STOPIČE) ++ Murnovi (Vel.
Orehek 28)
19h (STOPIČE) + oče Franc
Štangelj, 3. obl.

Peter Chanel
Katarina Sienska

SREDA
15. april

19h (ŠENTJOŠT) + Jožefa Terezija
Mavsar

Pij V.

ČETRTEK
16. april

19h (HRUŠICA) + Alojz Borjan

Jožef Delavec

PETEK
17. april

19h (HRUŠICA) ++ Janez, starši in
vsi rajni Brulc

SOBOTA
18. april

19h (STOPIČE) + Jože Košmerl

Paternij

Bernardka
Lurška

Simon
Barsabejski
Evzebij

SOBOTA
2. maj

Atanazij

5.VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
9h (STOPIČE) ++ Šimc Franc in
Neža, obl. (Plemberk)
3. maj
11h (DOLŽ) za sosesko
+ Janez Juršič, obl.

3.VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za župljane
NEDELJA
10h (STOPIČE) + Jože Turk
PONEDELJEK 19h (DOLŽ) ++ Janez Juršič, obl. in
19. april
+ Janez Boltez, 30. dan 4. maj
Marija
++
starši
Golobič in
PONEDELJEK 19h (CEROVEC) ++ Franc in Marija
Florijan
brat Jože, obl.
20. april
Berkopec, obl.
Anastazij
+ Angela Perko,
19h (OREHEK) + Jože Turk
TOREK
Sinajski
30. dan
+ Janez Pavlin
5. maj
Gotard
19h (OREHEK) ++ Jože in Marija
TOREK
Kralj (Zajčji Vrh 29) SREDA
21. april
8h (STOPIČE) za zdravje
6. maj
++ Martin in Ida
Dominik Savio
Anzelem
Hočevar, obl.
19h (STOPIČE) + Roman Petek
ČETRTEK
19h (DOLŽ) + Anton Turk, obl.
SREDA
+ Jože Goršin, 30. dan
7. maj
(Vinareber)
22. april
Gizela
Hugo
+ Janez Šašek, obl.
19h (STOPIČE) ++ Anton, obl. in
PETEK
19h (OREHEK) + Alojz Božič, obl.
ČETRTEK
Justina Bojanc
8. maj
+ Kristina Turk,
23. april
Viktor Milanski
Jurij
++ starši Andrejčič
30. dan
in sin Anton
17h (ZAJČJI VRH) ++ Frančiška in
PETEK
Janez Lojk, obl. SOBOTA
24. april
Blagoslov motorjev in motoristov
Marija Kleopova 19h (STOPIČE) + Franc Kulovic
v STOPIČAH
9. maj
Izaija
18h (STOPIČE) + Janez Brkopec,
SOBOTA
19h (HRUŠICA) ++ Martina
4.obl. (DTV 15A)
25. april
Kastrevc, obl.
Marko
19h (ŠENTJOŠT) za sosesko
6.
7h (STOPIČE) za župljane
4.
7h (STOPIČE) za župljane
VELIKONOČNA 9h (STOPIČE) ++ Anton Ljubi in
VELIKONOČNA
NEDELJA vnuk Boštjan
- DOBRI
10h (STOPIČE) slovesnost
TURIZMA
+ Anton Andrejčič
PASTIR
svete birme
10. maj
11h (ZAJČJI VRH) za sosesko
26. april

