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Spoštovani starši veroučencev in ostali

O

»Srce moje naj bo tvoje,
ti pa Jezus moj!«

b zaključku veroučnega leta, ki sta ga
zaznamovali predvsem slovesnosti svete birme
in prvega obhajila, se vam za katero koli sodelovanje
lepo zahvaljujem. Osebno me še vedno preveva
zadovoljstvo od obeh slovesnosti. Vendar samo
zadovoljstvo najbrž ne bo dovolj, ker bo, čeprav
povezano s prejemom svetih zakramentov, minilo.
Zato smo tudi po teh lepih in veselih dogodkih
povabljeni, da še naprej iščemo S/srečo in v njej
ostajamo. Srečo, kateri ste se vi in naši starši
zaobljubili že pri svetem krstu. Vedno znova namreč
starši pri krstu otrok obljubite, da boste ostali srečni
in k tej S/sreči vodili tudi vaše otroke. Da jih boste v
tej sreči vzgajali in jim bili zgled srečnega življenja,
dokler boste na tem svetu in ne samo dokler otroci ne
bodo prejeli vseh zakramentov uvajanja.
Kakšna je ta sreča? Občutili ste jo že in jo poznate.
Bodisi nazadnje, ko so se otroci pripravljali in prejeli
sveto obhajilo, ko ste spremljali vaše mlade na
pripravi in prejemu zakramenta svete birme bodisi
pri krstu vaših otrok... V tistih trenutkih je občutek
enostavno lep in čudovit. Zakaj nebi v tem tudi ostali?
Recept? Resnična sreča je takrat, ko se srečujemo
z izvorom sreče... s Srečo, z Bogom... če se le redno
srečujemo z njim... vsak dan... vedno znova.
Naj vas pri tem vzpodbudi stavek, ki si ga tokrat
izposojam kar iz popevke skupine Tabu: „Sreča je
povsod, a je daleč, ko hodiš okrog“. Želim vam torej,
da bi bili vedno srečni in kjer koli že boste hodili med
počitnicami, ne pozabite na Srečo (na Boga).
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Praznik Presvetega Srca Jezusovega in
praznik Marijinega Brezmadežnega srca
Praznik Presvetega Jezusovega Srca Cerkev praznuje na
petek, osmi dan, po prazniku Svetega Rešnjega Telesa
in Rešnje krvi, dan zatem pa obhaja spomin Marijinega
brezmadežnega Srca. Bližina obeh praznikov je že
sama po sebi liturgično znamenje njune tesne
povezanosti – skrivnost Odrešenikovega Srca se
prenaša in odseva v Srcu Marije – od učlovečenja
do smrti in vstajenja, do daru Svetega Duha.
V Svetem pismu in splošni govorici ljudi
'srce' pomeni osebno središče človeka in
je simbol njegove ljubezni. Ko govorimo o
Jezusovem in Marijinem srcu, mislimo na Jezusa
in Marijo pod vidikom bogastva njunega notranjega
življenja, zlasti njune ljubezni do nebeškega Očeta in
do nas ljudi. Človeštvo danes bolj kot kdajkoli potrebuje
Božje dobrote, ljubezni in usmiljenja. Prav tega smo
deležni pri posvetitvi Jezusovemu in Marijinemu Srcu in
pri življenju iz te posvetitve.
Zakaj govorimo o Jezusovem in Marijinem 'srcu'?
Najprej zato, ker o Jezusovem in Marijinem srcu
govorijo odloki cerkvenega učiteljstva in cerkvena
liturgija (praznik Srca Jezusovega in spomin Srca
Marijinega). Tudi Jezus in Marija se tako predstavita
v posebnih razodetjih (npr. sv. Marjeti Alacoque, sv.
Katarini Labouré, fatimskim vidcem, sv. Favstini
Kowalski). Temelj za to pa je že v Svetem pismu -z
apostolom Janezom, ki se je naslonil na Jezusove
prsi (prim.Jn13,15;21,20) in apostolom Pavlom, ki je
vernike imel rad v Ljubezni Jezusa Kristusa (prim.
Flp.1,8). Jezus je sv. Marjeti Alacoque zagotovil, da
bodo mlačni kristjani, če bodo častili Jezusovo srce in
se mu posvetili, postali goreči; goreči pa bodo hitro
dospeli do velike popolnosti.
Podoba obeh Src nam govori o njuni neizmerni
ljubezni do ljudi, do vsake župnije, do vsake
družine, do vsakega posameznika. Njuna ljubezen
do grešnega človeštva se razodeva vseskozi od
Jezusovega rojstva v betlehemskem hlevu do smrti
na križu na Golgoti. Njuna ljubezen je tako čudovita
posebno zato, ker je križana.
Jezus in Marija nas z izkazovanjem svoje ljubezni
hočeta pripeljati k nesebični ljubezni do Boga in do
bližnjega, kar je bistvo svetosti, h kateri smo vsi
poklicani. Ker nas ljubita, hočeta rešiti človeštvo, ki
je zašlo. Treba je verovati v njuno ljubezen in jima
zaupati ter se jima popolnoma izročiti. Prenovila
bosta naša srca, da bomo začeli misliti, govoriti,
delati in ljubiti kakor onadva.
Praznik Srca Jezusovega je praznik Božje ljubezni, ki
nam je dokazana s prebodenim srcem, iz katerega
so izšle vse dobre misli, hrepenenja, dejanja, besede,
vse do poslednjih besed na križu. Ljubezen tega

srca objema vse ljudi, vse stvarstvo in nas vabi,
da se posvetimo in izročimo Jezusovemu srcu, mu
zadoščujemo ne le za svoje grehe, temveč tudi za
grehe drugih (zgled: Fatimski pastirčki). Njegova
ljubezen ni polovična, ne želi nikogar prikrajšati,
z Njim vsakdo lahko raste v svobodi. Jezus ljubi
neprestano, brez letnega dopusta, brez oddiha,
brez upokojitve. On živi, ker ljubi , On živi, da ljubi.
Dano nam je , da vedno prihajamo k Njemu, pred
Njim stojimo, se ob Njem počutimo varni in
zaščiteni, z Njim rastemo in zorimo. In On
nas uči ljubiti.
Posvetitev presvetemu Jezusovemu Srcu
nas sooči z resnico, da nas ima Bog rad
in da nas z veseljem zasipa z odpuščanjem in
milostjo. Kakor vsak ljubeč oče nam bo pomagal
v težavah; želi nas za svoje prijatelje, ki jim lahko
izlije srce. Prosi nas le, da mu tudi sami odpremo
srce. Ko to storimo, v nas zaneti ogenj svoje ljubezni.
Doživimo odpuščanje in milost, rešitev iz težav,
znova spoznamo Boga. V sebi začutimo goreče
hrepenenje po tem, da bi ljubili druge in jim služili.
»Češčenje Srca Jezusovega je najuspešnejša šola
Božje ljubezni.«
(iz okrožnice Pija XII. Haurietis aquas – Zajemali boste).

Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naša srca po
svojem presvetem Srcu.
D.R.

Pojdite sami zase v samoten kraj in si
malo odpočijte
»Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o
vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim je rekel: 'Pojdite
sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!'
Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako
da še jesti niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami
zase v samoten kraj.«
Jezus v evangeljskem odlomku povabi svoje učence, naj
se umaknejo od množice, od svojega dela in se gredo
z njim v »samoten kraj«, k počitku. Učil jih je to, kar je
tudi sam delal: uravnovešati akcijo in kontemplacijo,
od stika z množico prehajati v skrivnosten in poživljajoč
pogovor s samim seboj in z Bogom.
Današnji ritem življenja je postal tako hiter, da
presega naše sposobnosti prilagajanja. Festina
lente -hiti počasi, so rekli Rimljani. Danes je
izbrisan prislov počasi in se pokoravamo le še
glagolu, velelniku: pohiti, teci, podvizaj se. Tekanje
je pogosto postala mrzličnost in neke vrste bolezen.
Pravijo: »Kdor se ustavi, je izgubljen.« Toda izgubljen
je tudi tisti, ki se nikoli ne ustavi. Izgublja se za
besedami, podobami, informacijami, čustvi, ki se
vrtoglavo vrtijo in se hitro iztrošijo, ne da bi imel

človek priložnost, da bi se jim v miru približal in jim dal prostor
območja svojega spoznavanja in občutja. Namesto da bi človek stvari
združeval v sebi, se sam predaja stvarem. Postanemo kakor kolesje
stroja, ki se nikoli ne ustavi.
Tako izgubljamo sposobnost kritičnega odmika, ki bi nam omogočal
vplivati na pogosto zmeden in nepovezan tok vsakdanjih dogodkov.
Življenje torej ni več potovanje, ampak preprosto premikanje. Nimamo
časa, da bi razumeli ali pa se veselili tega, kar nam življenje dan za
dnem ponuja. Kakor da bi potovali po avtocesti in bi nas zanimalo le
to, kako čim hitreje priti na drugi konec, pri tem pa sploh ne bi uživali
ob pogledu na kraje, skozi katere se peljemo. Človek se lahko znajde na
drugem koncu svojega življenja, ne da bi se sploh zavedal, da je živel.
Jezus nikoli ne daje vtisa, da bi ga vznemirjala naglica. Včasih celo zapravlja
čas: vsi ga iščejo, on pa se ne da najti, ko je ves zatopljen v molitev.
Ustavimo se kdaj ob pogledu na lepo naravo, počastimo kapelico sredi
jase, pokrižajmo se in pomolimo ob razpelu na razpotju. Že to je dovolj, da
se odmaknemo oz. primaknemo k bistvu, ki nas bo okrepčalo in poživilo.

Dan državnosti
V tem mesecu se bomo 25. junija z državnim praznikom Dneva
državnosti spominjali dneva, ko je Slovenija postala samostojna in
neodvisna. Pred 24 leti smo s pridržanim trepetom pa hkrati smelo
in ponosno na drog pred parlamentom obesili slovensko zastavo.
Tisti večer je bil nepozaben trenutek uresničitve tisočletnih sanj in
hrepenenj po svobodni in samostojni domovini.
Da pa moremo obhajati ta praznik, gre brez dvoma prva zahvala
Bogu, viru vsega dobrega, saj je usoda posameznikov in narodov
v božjih rokah. Bog je uslišal naše molitve in prošnje ter nas
popeljal, kot že nekdaj svoje ljudstvo iz egiptovske sužnosti, na pot
samostojnosti in duhovne prostosti.
V teh letih je tudi v našo mlado državo privihral vihar, ki je pustil
razdejanje na vseh področjih, ne samo na verskem, tudi na
moralnem. Namreč kjer izgine ali pa oslabi vera v Boga, v človekovo
odgovornost pred njim, v večno usodo človeka, tam se nujno začnejo
slabiti ali pa se popolnoma podrejo tudi moralne vrednote, ki se
kažejo v nespoštovanju, neupoštevanju tudi grobem kršenju desetih
božjih zapovedi. Kot kristjani si moramo prizadevati za vsakodnevno
spoštovanje desetih božjih zapovedi, tudi zato, ker je to nujno
potrebno za sobivanje. Le v medsebojnem spoštovanju, strpnosti in
medsebojnem sprejemanju je možno živeti v katerikoli skupnosti, tudi
v državi. Vera v troedinega Boga pa se kaže kot močni stebri, na katerih
lahko postavimo trden dom, ki ga noben vihar ne more podreti.
V ta namen posebej v juniju molímo za domovino, enotno in složno
ljudstvo, za dar modrosti in
V soboto, 20. 6. 2015, prireja
svèta, potrpežljivost, ljubezen,
Krajevna skupnost Stopiče v
odprtost za pogovor in
sodelovanju z društvi 1. praznik
pripravljenost na odpuščanje,
KS Stopiče, ki se bo odvijal na
da bi mogli z zaupanjem zreti
šolskem igrišču.
v prihodnost. Ob rojstnem
dnevu naše domovine,
Program je objavljen v novem
ob dnevu državnosti pa
glasilu Stopiški biser. Lepo vabljeni!
Tomaž Slak, prosimo, Bog blagoslovi našo
predsednik KS Stopice Domovino!
R. R. S.

NAPOVEDNIK
8. do 12. 6. - Podelitev veroučnih
spričeval
11. 6. Obletna maša za + g. Edija
Eberla ob 19h v Stopičah.
12. 6. Srce Jezusovo in pete litanije po
večerni maši.
13. 6. Marijino brezmadežno srce in
KONCERT TRIO NOVINA po večerni
maši.
14. 6. Žegnanje na Cerovcu ob 11h.
14. 6. Obletna maša za vse žrtve
medvojnega in povojnega nasilja v
Kočevskem rogu ob 11h.
15. 6. Sv. Vid in gorsko-poljska maša
na Pangrč Grmu.
20. 6. Maša na GTV na čast Sv. Alojziju.
21. 6. Praznovanje mašniških jubilejev
na Zaplazu ob 16h.
24. 6. Rojstvo Janeza Krstnika.
25. 6. Dan državnosti.
28. 6. Žegnanje na Brezovici ob 11h.
29. 6. Sv. Peter in Pavel; Gorskopoljska maša na Brezovici ob 18h.
29. 6. Začetek ORATORIJA v Šmihelu.
Prijave najkasneje do 15. 6. Prijavnice
dobite v našem župnišču.
5. 7. Ciril in Metod, slovanska
apostola in sozavetnika Evrope.

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
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+ MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE STOPIČE +
10. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM
10h (STOPIČE) + Avguštin Alojzija, obl.
7. junij
PONEDELJEK 19h (ŠENTJOŠT) ++ Ana Modic in
8. junij
Marija Mitrovič, (obl.)
Medard

TOREK
9. junij

19h (CEROVEC) ++ Ivanka Erlah in
Jože, obl.
+ Angela Perko

SREDA
10. junij

8h (STOPIČE) + Mihael Može, obl.

ČETRTEK
11. junij

18h (OREHEK) ++ družina Hočevar
(Brezovica 5)
19h (STOPIČE) + g. Edi Eberl, obl.
19h (STOPIČE) + Tatjana Doljak,
roj. Kralj

Primož in
Felicijan
Bogumil Poljski
Barnaba

PETEK
12. junij
Srce Jezusovo
19h (STOPIČE) + Marija Gliha
SOBOTA
v zahvalo Jezusu in
13. junij
Mariji, v priprošnjo
Marijino
svetemu Antonu
brezmadežno
Padovanskemu
srce
11. NEDELJA 7h (STOPIČE) za župljane
MED LETOM 9h (STOPIČE) ++ starši Žurman,
Plantan Martin in sin Martin
14. junij
(Hrušica 32)
11h (CEROVEC) za sosesko
PONEDELJEK 19h (PANGRČ GRM) gorsko-poljska
15. junij
maša
Vid

TOREK
16. junij

Beno iz Meissna

SREDA
17. junij

19h (DOLŽ) ++ Janez in Marjana
Kobe, obl.
++ Jože in Starši Hrovatič
19h (STOPIČE) + Nada Dubravac

Albert

PONEDELJEK 19h (STOPIČE) ++ Justina, obl. in
22. junij
Anton Bojanc
Ahac in tovariši

19h (DOLŽ) ++ Marija Gazvoda, obl.
in Janez
Jožef Cafasso
++ Francka in Jože Ovniček
SREDA
18h (HRUŠICA) ++ starši Jeralič
Alojzija, obl. in
24. junij
Franc,
Rojstvo Janeza
hči Slavka
Krstnika
19h (STOPIČE) + Janez Boltez
19h (STOPIČE) + Ana Bojanc, obl.
ČETRTEK
25. junij
TOREK
23. junij

DAN DRŽAVNOSTI

PETEK
26. junij

18h (OREHEK) ++ Franc Judež, obl.
in Frančiška Udovč
19h (DOLŽ) za zdravje (Šolska c. 52)

SOBOTA
27. junij

19h (STOPIČE) ++ Franc in Martina
Turk
ter sestra Martina
7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) + Jožef Goršin
11h (BREZOVICA) za sosesko
+ Pavel Ovniček, obl.

Jožefmarija
Escriva
Hema Krška

13. NEDELJA
MED LETOM
28. junij

PONEDELJEK 18h (BREZOVICA) gorsko-poljska
maša
29. junij
Peter in Pavel 19h (STOPIČE) ++ Hudelja Miha,
obl. in starši
TOREK
19h (HRUŠICA) + Franc Povše
30. junij
(Hrušica 29)

Prvi mučenci
rimske C.

SREDA
1. julij

19h (CEROVEC) + Slavko Ucman,
obl.

Aron

ČETRTEK
18. junij

18h (OREHEK) + Frančiška Ravnih,
30. dan
19h (CEROVEC) + Janez Mavsar, obl.

ČETRTEK
2. julij

19h (OREHEK) + Terezija Turk

PETEK
19. junij

19h (ŠENTJOŠT) + Anton Barborič
+ Štefan Klobučar,
obl.
19h (GORNJA TEŽKA VODA) na
čast svetemu Alojziju

PETEK
3. julij

18h (DOLŽ) + Martin Kobe
19h (STOPIČE) + Marija Gliha
19h (STOPIČE) + Tatjana Doljak,
roj. Kralj

Marko in
Marcelijan
Nazarij

SOBOTA
20. junij

Florentina

12. NEDELJA
MED LETOM
21. junij

7h (STOPIČE) za župljane
+ Judež Terezija, obl.
in Jože
10h (STOPIČE) ++starši Može in
Pepel ter ostali
+ Alojzij Mikec

OPOMBA!

Ptujskogorska
Mati Božja
Tomaž

SOBOTA
4. julij

Urh
NEDELJA
7h (STOPIČE) za župljane
SLOVENCEV PO
SVETU
10h (STOPIČE) ++ Tremčevi
CIRIL in METOD
+ Jožefa Murn

5. julij

OPOMBA! OPOMBA! OPOMBA! OPOMBA!

*MAŠA V OREHKU, 11. 6. 2015, JE BILA PRESTAVLJENA
IZ 19. NA 18. URO ZARADI OBLETNE MAŠE
ZA g. EDIJA EBERLA.

*MAŠA V HRUŠICI, 24. 6. 2015, JE BILA
PRESTAVLJENA IZ 19. NA 18. URO ZARADI
PRAZNIKA – ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA.

