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Binkošti

B

Pridi, Sveti Duh, napolni srca
svojih vernih in vžgi v njih ogenj
svoje ljubezni. Pošlji svojega
Duha in prerojeni bomo in
prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče, Sveti
Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v
življenju spoznali, kaj je prav, in
vselej radi sprejemali njegove
spodbude. Po Kristusu našem
Gospodu. Amen.

eseda binkošti izvira iz grške besede pentekoste, to
je petdeseti, namreč petdeseti dan.
Binkoštna nedelja velja za sklep petdesetdnevnega
praznovanja Kristusovega vstajenjskega slavja.
Prve binkošti so se zgodile, kot že rečeno, petdeseti dan
po Jezusovem vstajenju, ko so učenci prejeli Svetega
Duha. Jezus je namreč pred svojim vnebohodom obljubil,
da bo poslal Duha Tolažnika, ki bo spomnil učence vsega,
kar jih je učil. in da bo Sveti Duh tisti, ki bo pričeval o
Jezusu.
Pred štirinajstimi dnevi je v življenje stopilo 39 mladih,
ki so prejeli darove Svetega Duha in bili povabljeni, da
z njim sodelujejo. Ti darovi so dani kot možnost, ne kot
prisila. Podobno kakor roke, noge, pamet in srce. Lahko
jih uporabimo in z njimi delamo dobro, lahko pa jih
zanemarimo.
Tako zadnjo generacijo birmancev kakor najstarejše
birmance pa praznik binkošti spominja, da nismo sami.
Bog ostaja z nami vse dni do konca sveta po Svetem
Duhu. On je tisti, ki nas lahko vodi po lažji poti in
občasno tudi nosi v svojih rokah, kadar se v življenju
zaplezamo in vse skupaj postane pretežko.
Zato ne bo odveč, če še enkrat ponovim Jezusovo
povabilo iz pete velikonočne nedelje: „Ostanite v meni in
jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.“
Jezus nas že ima za svoje prijatelje. (P)Ostanimo tudi mi
njegovi, ker samo iz lastne moči in brez njega ne moremo
storiti nič takega, kar bi nas samo po sebi privedlo v
večnost k Bogu, kjer bomo prebivali skupaj z njegovim
Sinom in Svetim Duhom.
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Gospodov vnebohod

Odmev mladih na sveto birmo

»Dragi bratje in sestre, vnebohod ne pomeni
Jezusove odsotnosti, ampak to, da je na nov način
živ med nami; ni več na nekem določenem mestu,
kot je to bil pred vnebohodom; zdaj je v gospostvu
Boga, prisoten v vsakem prostoru in času, blizu
vsakemu od nas. V našem življenju nismo nikoli
sami, imamo zagovornika, ki nas čaka, nas brani.
Nikoli nismo sami. Križani in vstali Gospod nas
vodi. Z nami so mnogi bratje in sestre, ki v tišini
in skritosti svojega družinskega in poklicnega
življenja, v problemih in težavah, veselju in upanju
vsakodnevno živijo vero in skupaj z nami prinašajo
v svet gospostvo Božje ljubezni, po Jezusu Kristusu,
ki je šel v nebesa in je naš zagovornik.«
Papež Frančišek

Priprave na sveto birmo so nam bile zelo všeč.
Bilo je veliko veselja, smeha, petja in obilo časa za
molitvice. :) S pripravami smo se približali Bogu. V
bistvu smo se začeli zavedati, kaj pomeni Cerkev,
Bog, Sveti Duh, ljubezen ... Postali smo tako
povezani z Bogom, da ga nočemo zapustiti. Zato
želimo nekateri nadaljevati v tej smeri in postati
animatorji na oratorijih.
Blažka in Lea, 8. razred

Prvo sveto obhajilo
Pred nami je praznik prvega
svetega obhajila. 17 fantov
in deklet v belih oblačilih
bo olepšalo našo cerkev,
Kristus pa bo olepšal njihovo
notranje svetišče. Oni bodo
izpovedali vero vanj, Gospod
pa bo prišel k njim in bo z
njimi prebival.
Ob tej priložnosti se tudi sami spomnimo svojega
prvega svetega obhajila, poiščimo fotografije, če
jih kje imamo, pomislimo, kje je spominek, ki smo
ga dobili takrat. Lepo je videti v nekaterih vaših
domovih v okvirju lepo shranjene porumenele
nabožne podobe, ki so jih
dobili starši pri obhajilu.
Hkrati pa naj bo ta
praznik tudi priložnost
za nov začetek osebnega
življenja z Jezusom ali za
poživitev dosedanjega
sobivanja z Njim. Vedno
znova premišljujmo,
kaj nam pomeni tisti
mali, beli, posvečeni
košček kruha in se
zanj vedno znova tiho
zahvaljujmo. V mesecu
maju pa se v molitvi
še posebej spomnimo
naših prvoobhajancev in
njihovih staršev.

Všeč mi je bilo to, da smo se mi birmanci veliko
družili pred birmo. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi
bilo tega še več, skratka tako smo se bolj povezali
med sabo. Same devetdnevnice so bile zanimive
ter poučne. Tudi romanje v Šentjošt je bila odlična
izkušnja, saj so se lahko starši in tudi mi birmanci
med seboj pogovorili ter se malo bolj spoznali.
Ko smo postavljali mlaj in smrekice ter podobno,
bi lahko po mojem mnenju birmanci malo več
sodelovali pri čiščenju (predvsem punce) ter fantje
(pri postavljanju smrekic). Za mlaj je potrebno že
malo več moči, tako da ne škodi, če je tudi kakšen
odrasel zraven.
Prihod škofa je bil vznemirljiv, saj tega ne doživiš
vsak dan in ne glede na vse, tudi samo spraševanje
ni bilo zelo težko. Všeč mi je bilo, da je bilo vse
skupaj malo bolj sproščeno, saj sta se župnik in
škof malo pozabavala, skupaj smo se nasmejali ter
prišli tudi do smešnih situacij. Sicer je vse skupaj
malo nerodno, ker te gleda kar velika množica ljudi
in če se zmedeš, hitro pristaneš v neprijetnem
položaju.

Letošnji birmanci z botri ter birmovalcem
škofom Andrejem Glavanom in domačim
župnikom Tadejem Kersničem

Sam potek birme mi je bil všeč,
saj je bilo precej kratko in tudi
zanimivo. Zelo dobro je tudi to,
da smo pri maši sodelovali tudi
birmanci. Dobro se mi je zdelo,
ker je bilo veliko mladinskih
pesmi.
Na splošno mi je bilo všeč in oba
z botrom sva zadovoljna.
Vid, 9. razred

Hočem biti svet
Oratorij – to so dnevi
veselja, razgibanih
dejavnosti, pesmi, iger,
delavnic in seveda tudi

Vabilo k šmarnicam
Tudi letos v Marijinem
mesecu maju beremo
šmarnice, ki so
posebej napisane za
otroke. Šmarnice z
naslovom „Dobiva
se pri kapelici“
pripovedujejo o šestošolcu
Filipu – podoba mladega fantiča
danes, ki se mu v njegovem
pestrem mladem življenju zgodi
marsikaj. Prihaja iz družine, kot
so mnoge danes: ima starejšo
sestro in mami, oče pa jih je
zapustil. Ima tudi dobrega
prijatelja, ki je ministrant. V
njegovih deških dogodivščinah
se pred njim nenadoma pojavi
poseben prijatelj, kmalu spozna,
da je to duhovnik – Janez
Bosko. Postaneta prijatelja, ki
ju spremljamo skozi ves mesec
maj. Filipa torej srečamo povsod:
na igrišču, v šoli, pri maši, v
njegovi sobi, v gozdu ... Zgodbe
za vsak dan so kratke zaključene
enote, zgodba Filipovega
življenja pa se sestavlja v
zanimiv in privlačen mozaik.
Nagovarja, spodbuja. Za vsak
dan bodo otroci lahko namesto
kakih posebnih listkov prejemali
znano igro – spomin, po dva
kartončka na dan, z mislijo oz.
risbo, ki se nanaša na zgodbo in
spodbudo dneva.
Šmarnice beremo ob 19h, v
Stopičah in tudi na Dolžu. Starši,
otroci in vsi ostali ste lepo
vabljeni k poslušanju.

krščanskega življenja.
Hočem biti svet je naslov
letošnjega oratorija,
ki povzema bistvo
prizadevanja vsakega
kristjana – priti v
nebesa. Nekateri po tem
zahrepenijo prej, drugi
kasneje. Dominik Savio
pa je že kot otrok spoznal,
da je zadnji cilj njegovega
bivanja svetost. In prav
njemu bo posvečen letošnji
oratorij.
Kot vsako leto bo tudi letos
oratorij potekal v Šmihelu
v Novem mestu, od 29. 6.
2015 do 5. 7. 2015, kjer bomo
sodelovali tudi stopiški
animatorji. Prijavnice bodo
na voljo v
zadnjem
tednu
šmarnic.
Veseli
bomo prav
vsakega, ki
se nam bo
pridružil!
Eva

Oddane maše
+ Jože Košmerl (6 maš)
+ Nežka Gazvoda (1 maša)
+ Janez Pavlin (4 maše)
+ Alojzij Kozoglav (6 maš)
+ Terezija Turk (19 maš)
po namenu (13 maš)

Napovednik
10. 5. 6. velikonočna nedelja – žegnanje
na Zajčjem Vrhu
11. 5. Prošnji dan na Gornji težki Vodi,
ob 18h
11. 5. Srečanje zakonske skupine, ob 20h
12. 5. Prošnji dan na Cerovcu, ob 18h
13 .5. Prošnji dan na Malem Orehku, ob 19h
14. 5. Gospodov vnebohod
16. 5. Spravna slovesnost ob 70.
obletnici konca vojne na Brezjah, ob 10h
17. 5. 7. velikonočna nedelja – nedelja
sredstev družbenega obveščanja –
žegnanje na Pangrč Grmu
20. 5. Dekanijska priprava staršev na
krst v Šmihelu, ob 20h
24. 5. BINKOŠTI – žegnanje v Šentjoštu
25. 5. Marija Mati Cerkve in teden
priprave na prvo sveto obhajilo
29. 5. Spoved za starše in
prvoobhajance, ob 17:45
30. 5. Starši prvoobhajancev čistijo
cerkev in urejajo okolico, ob 8h.
30. 5. Osrednja slovesnost ob godu
bl. Alojzija Grozdeta – škofova maša
ob 10h, na Zaplazu
31. 5. Slovesnost prvega obhajila, ob 10h
4. 6. Praznik Svetega Rešnjega Telesa
in Krvi
7. 6. Po jutranji nedeljski maši bo
telovska procesija, če ne bo dežja :)
8. do 12. 6. - Podelitev veroučnih
spričeval
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
6.
VELIKONOČNA
NEDELJA TURIZMA
10. maj
PONEDELJEK
11. maj

7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) ++ Anton Ljubi in
vnuk Boštjan
+ Veronika Udovč, obl.
11h (ZAJČJI VRH) za sosesko
18h (GORNJA TEŽKA VODA)
PROŠNJI DAN
19h (STOPIČE) + Marija Gliha
Odo Clunyjski
++ Marija in Alojz
Brulc ter sin Ladislav
18h (ČRMOŠNJICE) PROŠNJI DAN
TOREK
12. maj
++ starši Ucman ter
Leopold Mandić 19h (CEROVEC) sinova
Jože in Ivan
8h (STOPIČE) na čast Svetemu
SREDA
Duhu v zahvalo
13. maj
Fatimska Mati 19h (OREHEK) PROŠNJI DAN
Božja

PONEDELJEK 19h (STOPIČE) ++ starši in brat
25. maj
Strajnar

ČETRTEK
14. maj
GOSPODOV
VNEBOHOD

Maksim Emonski

PETEK
15. maj

7h (STOPIČE) ++ starši Ivana in
Janez Jeriček
10h (DOLŽ) + Rajko Hren
19h (STOPIČE) + Jože Turk, obl.
(Stopiče 28a)
19h (CEROVEC) + Marija Erlah

Izidor

SOBOTA
16. maj

19h (HRUŠICA) + Martina Brulc
+ Marija Mervar, obl.

7. VELIKONOČNA
NEDELJA
– DRUŽB.
OBVEŠČANJA
17. maj

7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) ++ Alojzija in Anton
Turk, obl., Kafol Marija in Ivan
+ Anton Andrejčič
11h (PANGRČ GRM) za sosesko

Janez Nepomuk

PONEDELJEK 19h (STOPIČE) ++ starši Brulc,
18. maj
Ivana, 20. obl. in brat Anton
Janez I.
+ Franc Goršin, obl.
(Črmošnjice)
19h (STOPIČE) + Udovč Martin, 6.
TOREK
obl. (GTV 4)
19. maj
Krispin

SREDA
20. maj

Bernardin Sienski

8h (STOPIČE) v dober namen

Marija, Mati
Cerkve

TOREK
26. maj

19h (STOPIČE) ++ starši in hči Ana
Bele

SREDA
27. maj

18h (OREHEK) + Marija Ana
Gazvoda, 4. obl
19h (STOPIČE) ++ starši in stari
starši Udovč
19h (STOPIČE) + Marija Pavlič, 5. obl.

Filip Neri
Alojzij Grozde

ČETRTEK
28. maj

German Pariški

PETEK
29. maj

19h (STOPIČE) ++ Marija Blatnik in
Zdenka Tomc

SOBOTA
30. maj

19h (CEROVEC) ++ Berkopec in
Umek

NEDELJA
SVETE
TROJICE
31. maj

7h (STOPIČE) za župljane

PONEDELJEK
1. junij
Roman

19h (DOLŽ) + Marija Šašek, obl.
++ Marjana Kobe in
Janez

TOREK
2. junij

19h (CEROVEC) ++ Janez Ucman,
sin Janez (obl.) in ostali

SREDA
3. junij

19h (OREHEK) + Terezija Turk

Kancijan idr.
oglejski mučenci

Marcelin in Peter

Karel Lwanga
idr. ugandski
mučenci

ČETRTEK
19h (CEROVEC) + Avguštin Zver, obl. 4. junij
SV. REŠNJE
Krištof Magellanes
TELO IN KRI
in drugi mehiški muč.
18h (OREHEK) + Andrej Ovniček, obl PETEK
PETEK
5. junij
++ Ana in Anton,
22. maj
Marjeta Kasijska
obl. Turk (Brezovica) Bonifacij
19h (ŠENTJOŠT) + Alojzij Kozoglav
19h (OREHEK) ++ Jože in Jožefa
SOBOTA
SOBOTA
Šašek (Zajčji Vrh) 6. junij
23. maj
Servul Tržaški
++ Jože Pirc, obl in
Norbert
Jure Pirc
10.
NEDELJA
BINKOŠTI
7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM
9h (STOPIČE) + Jože Gazvoda
7.
junij
(Šentjošt 6)
24. maj
11h (ŠENTJOŠT) za sosesko
ČETRTEK
21. maj

10h (STOPIČE) slovesnost prvega
obhajila

7h (STOPIČE) + Mihael Turk, obl
10h (DOLŽ) + g. Edi Eberl
19h (STOPIČE) + Frančiška
Šparovec, obl.
18h (DOLŽ) + Martin Kobe
19h (STOPIČE) + Alojzija Avguštin,
obl.
19h (STOPIČE) ++ vsi Klemenčičevi
+ Jože Šega, obl.
7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Avguštin Alojzija,
obl.

