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MALI ŠMAREN - ROJSTVO  
DEVICE MARIJE

Marijino rojstvo je za ves svet »upanje in 
jutranja zarja odrešenja«. To še ni polni dan, 
to je šele naznanilo Sonca, ki ga bo rodila 

Marija. Naša narava bo prenovljena, osvobojena greha 
in zla. Marijino rojstvo je uvod v Jezusovo rojstvo, 
ker se z njenim rojstvom začenja uveljavljati Božji 
načrt za učlovečenje Božjega Sina. Po Jezusovem 
rojstvu ni bilo nobeno drugo rojstvo tako pomembno 
pred Božjimi očmi in tako dragoceno za blagor 
človeštva kakor Marijino rojstvo. Marijino rojstvo je 
velik dogodek, tesno povezan s celotno skrivnostjo 
odrešenja, posebno z velikonočno skrivnostjo 
Kristusove smrti in poveličanega vstajenja. Prav 
zaradi te zveze razliva praznik Marijinega rojstva 
veselje in upanje na človeštvo, saj naznanja bližnje 
učlovečenje in odrešenje. D.R.

Če bom kdaj svetnica,
bom zagotovo svetnica »teme«.
Nenehno bom manjkala v nebesih,
da bom prižigala luč tistim,
ki na zemlji živijo v temi.

Zelo pogosto se čutim
kakor majhen svinčnik 
v Božjih rokah.
On prevzame pisanje.
On prevzame mišljenje.
On vodi gibanje.
Jaz moram biti le svinčnik.
(mati Terezija)
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PRAZNIK POVIŠANJA  
SV. KRIŽA
Znamenje križa
Križ  spominja na največjo žrtev, ki 
jo je pretrpel Jezus za grehe sveta. 
Prazen, brez korpusa, spominja na 
vstajenje in vero v večno življenje.
Simbol križa kaže dve črti: 
navpično in vodoravno, ki se sekata 
približno na polovici. Vodoravnica 
pomeni horizont, oporo, ki loči 
nebo od zemlje. Vertikala, ki jo 
seka, pomeni figuro, človeka v 
prostoru. Če je horizontala nekaj 
mrtvega in statičnega, ji navpičnica 
daje dinamiko in življenje. Zato 
je znamenje križa že od nekdaj 
znamenje življenja!
Križ ali pokrižanje je tudi gib z roko, ki 
ga opravimo v različnih priložnostih. 
Z njim začnemo molitev, delo, 
poti, z njim izkažemo spoštovanje 
znamenjem, pokrižamo se ob vstopu 
v sveti prostor in ko odhajamo, z 
njim blagoslovimo nekoga ob sebi: 
mati otroka, zakonca drug drugega …  
Pokriža tudi gospodinja kruh, predno 
ga prereže z nožem.
Ali se kdaj vprašamo, kdo me je prvi 
pokrižal, kdo me je naučil pokrižati 
se,  ali sam pokrižam nekoga, nekaj, 
ali učim pokrižati nekoga?
Spomnimo se, da smo Božji otroci, 
da nas Bog neizmerno ljubi, in se 
pokrižajmo.
Z zavestjo, vedenjem in upanjem 
v Jezusovo neizmerno ljubezen, 
v upanje na odrešenje in večno 
življenje bodo naše bolečine in 
trpljenje zmogle  prenesti težo križa v 
življenju.  D.R.
 
Skoraj 300 let je bil Gospodov grob 
in križ globoko zakopan v zemlji. Ko 
je cesar Konstantin dal kristjanom 
svobodo, je njegova mati Helena 
dala kopati tam, kjer je moral biti 
Gospodov grob in križ. Razkrili 
so grob in našli križ. Konstantin 
je dal nad Gospodovim grobom 
sezidati cerkev Kristusovega 
vstajenja in cerkev Svetega križa 
ali kakor navadno pravimo cerkev 
Božjega groba. Cerkvi, ki sta med 

seboj povezani, sta bili posvečeni 13. 
septembra 335. V veličastni cerkvi 
Božjega groba (Svetega križa) so 
naslednji dan, to je 14. septembra, prvič 
izpostavili relikvijo svetega Križa v 
slovesno češčenje.
Praznik nas spodbuja, naj z živo vero 
častimo podobo križa, veliko znamenje 
krščanstva. Na križu je trpel sam Božji 
sin Jezus Kristus. Na njem je umrl On, 
ki ga je Bog dal za nas vse, ki je vstal od 
mrtvih in sedaj pri Očetu prosi za nas.
Praznik nas spominja, da je Božja 
ljubezen tako velika in močna, da je 
izničila lastnega Sina, da bi bili mi 
odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da 
je ljubezen vedno združena z žrtvijo. 
Ljubezni je lastno, da se žrtvuje, da trpi, 
da se izniči.
Praznik povišanja svetega križa nas 
vabi, naj bi se radi ozirali na križ, saj 
nam bo pogled nanj odkrival edine 
resnične vrednote. Križ nam govori, da 
je na začetku vsega ljubezen.
Govori nam, da je ljubezni lastno, da 
se žrtvuje. Križ nam govori, da samo 
nesebično žrtvovanje in izpričanje 
rodi ljubezen in vodi v življenje. Zato 
nam križ vedno kliče v zavest Jezusove 
besede: 
“Če hoče kdo priti za menoj, naj se 
odpove samemu sebi in vzame svoj križ 
ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče 
svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor 
pa svoje življenje zgubi zaradi mene, ga 
bo našel” (Mt 16, 24-25).

Vir: France Oražem; Leto Kristusove skrivnosti 
95-96    (pripravila D.R.)

V novo šolsko leto …
morda z A.M. Slomškom
Poletje se počasi poslavlja, z njim tudi 
počitnice in dopusti. September prinaša 
nove priložnosti in možnosti. Z jutrom 
se dan pozna, naj bo tudi začetek 
šolskega leta tak, da bo vsak naslednji 
dan sončen, prijazen in dober.
Jezus nam je dal idejo o iskanju 
samotnega kraja, ki nudi počitek za 
dušo in telo. Če ga do sedaj še nismo 
našli, je za to še priložnost. Sicer pa je 
vedno tu ključ – srčna molitev, ki nikoli 
ne razočara. Če bomo vse prepustili 
Njemu in se prepustili v Marijino 

varstvo, nam gotovo ne more biti 
hudega.
Pri tem pa imamo še enega 
posrednika, blaženega Antona 
Martina Slomška, duhovnika 
in narodnega učitelja, ki se je v 
svojem dušno-pastirskem delu 
posvečal vsem področjem. Še 
zlasti pa je delal za otroke in 
mladino. Ohranjenih je namreč 
veliko njegovih pesmi, basni 
in vzgojnih knjig, v katerih je 
znal na zanimiv način povedati 
resnico, tako da bi vzgajala, 
bodrila in pomagala človeku rasti 
v trdno krščansko osebnost. 
Slomšek je bil hkrati tudi velik 
buditelj narodne zavesti. V svojih 
pridigah, pismih in govorih je 
odločno zagovarjal slovenstvo, 
vrednost 
maternega 
jezika in 
narodnih 
korenin. 
Toda nikdar 
ni poniževal 
drugih kultur 
ali jezikov. 
Moto vsega 
njegovega 
dela je 
povzet v 
stavku, ki ga je sam zapisal: 
»Sveta vera bodi vam luč, 
materni jezik pa ključ do 
zveličavne in narodne omike.« 
Zato ostaja tako velik in 
posnemanja vreden. 
»Novega in zgovornega 
priprošnjika imamo pri Bogu,« 
so govorili ljudje že ob Slomškovi 
smrti, 24. septembra 1862. Tega 
dne obhajamo njegov god, zato  
je vredno, da uspešen začetek 
šolskega leta priporočimo tudi A. 
M. Slomšku. M.U.
 

Dragoceni čas na 
Malem Orehku
Gotovo ste se že pomenkovali, da 
obnova na Malem Orehku traja 
precej časa. Res je. Dela nikakor 
niso hotela steči, tako kot bi 
morala. Povsod se je zatikalo, 
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NAPOVedNIK
30. 8. PIKNIK na Dolžu ZA 
PRVOOBHAJANCE, po drugi maši. 
K maši veroučenci prinesite šolske 
torbe, čim bolj polne šolskih 
potrebščin, da jih blagoslovimo.
1. 9 .  VPIS K VEROUKU za vse razrede
2. 9.   VPIS K VEROUKU za vse razrede
4. 9.   Prvi petek
5. 9.   Prva sobota
6. 9.   23. nedelja med letom – angelska
6. 9.   Sestanek ŽPS, ob 19h
8. 9.   Marijino rojstvo - mali šmaren
13. 9. 24. nedelja med letom
13. 9. ŽEGNANJE NA CEROVCU, ob 11h
14. 9. Povišanje sv. Križa
20. 9. 25. nedelja med letom – ned. 
svetniških kandidatov
20. 9. BLAGOSLOV 
OBNOVLJENEGA ZVONIKA na 
Orehku, ob 10h
23. 9. Dekanijska priprava na krst, 
ob 20h v Šmihelu
27. 9. ŽEGNANJE NA DOLŽU, ob 11h

kot za nalašč. Osebno sem ob vseh 
zapletih včasih pomislil, da ima sam 
hudič prste vmes. Vendar sem in še 
vedno molim za obnovo zvonika in 
za vse, ki ste kakor koli sodelovali 
pri njej. 
Ob ustanovitvi gradbenega odbora 
smo se dogovorili o poteku del, 
zbiranju denarja in o izboru kleparja. 
Ker obnovitvena dela predstavljajo 
velik finančni zalogaj, jih moramo 
duhovniki prijaviti škofijski 
gospodarski komisiji. Predstaviti 
ji moramo izvajalca, nadzornega, 
mnenje spomeniškega varstva, 
cenike in ostalo. 
V našem primeru se je zataknilo 
že pri odobritvi izvajalca krovsko-
kleparskih del. Mnenja med 
gradbenim odborom in škofijsko 
gospodarsko komisijo so bila 
različna, kar je pomenilo veliko 
porabljenega časa za usklajevanje in 
hkrati tudi moje raziskovanje ozadij, 
da bi lažje razumel ta mnenja, saj 
sem želel biti tudi sam pomirjen 
in prepričan o pravi izbiri, kar ni 
bilo enostavno. Konec aprila ali 
v začetku maja je podjetje Grass 
končno postavilo oder, ki smo si 
ga sposodili pri šentjernejskemu 
župniku, gospodu Antonu Trpinu. 
Ker je bilo tega odra premalo, je 
moralo podjetje Grass dodati še 
del svojega odra. Do tedaj je znova 
preteklo veliko časa, ker so bili vsi 
odri istega podjetja zasedeni. 
Po dokončni postavitvi sta nadzorni 

VEROUK  V  STOPIČAH 2015/16

ponedeljek torek sreda petek
8. r       6:30-7:15 6. r      6:30-7:15 7. r     6:30-7:15
3. r   14:30-15:15  5. r  14.35-15.20 
2. r   15:20-16:10 4. r   15.20-16.05 
1. r   16:20-16-50

in varnostni inženir morala podati 
svoje mnenje o varnosti odra. 
Seveda so bile prisotne določene 
pomanjkljivosti, ki so se spet 
odpravljale precej časa.  
Po odpravljenih pomanjkljivostih na 
odru je kleparstvo Miklič odstranilo 
staro pločevino z zvonika. Ob 
pregledu lesene konstrukcije sta 
statična služba in spomeniško 
varstvo podala mnenje, da je 
dosedanje tramovje še v dobrem 
stanju, na novo pa je treba obiti ves 
zvonik, saj so bile deske ponekod že 
gnile ali pa so zaradi zamakanja in 
gnitja celo manjkale. Tesarska dela 
je na zvoniku kasneje kvalitetno 
opravilo tesarstvo Turk z Dolža, ki 
pa zaradi svojih tekočih poslov na 
drugih objektih obnovitvenih del na 
zvoniku ni moglo takoj pričeti. Ko 
je bil zvonik skoraj do konca obit, 
so se na njem končno pričela že 
težko pričakovana kleparska dela, 
ki so v tem času po zaslugi pridnih 
delavcev in „dobrega neba“ že 
zaključena. Med tem je g. Srečko 
Šimec na novo prepleskal fasado 
zvonika, saj je del severne strani 
zaradi vlage že potemnel. 
V tem kratkem orisu poteka 
obnovitvenih del je izpuščenih 
še mnogo podrobnosti, pogajanj 
in dogovorov, ki so terjali 
dodatna čakanja. Med drugim 
vsa dokumentacija in prisotnost 
dodatnih služb, brez katerih je 
lahko investitor (župnija in župnik) 
v primeru nesreče na delovišču 
denarno kaznovan z velikimi 
denarnimi zneski. 
Kot vidite, čas neusmiljeno hitro 
teče in je dragocen. Pomembneje 
od tega pa je, da so dela, kot 
upam, opravljena kvalitetno, 
saj čas do druge obnove vedno 
prehitro mine. 

Vsem, ki ste sodelovali pri 
napredovanju obnovitvenih del 
na kakršen koli način, se že sedaj 
iskreno zahvaljujem. T.K.

VEROUK  NA  DOLŽU

četrtek
4. r    15:00-15:30
3. r    15:30-16:00
1. r + 2. r     16:00 do 16.30 
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PONEDELJEK
14. september
Povišanje  
sv. Križa

10h (DOLŽ) po namenu

19h (STOPIČE) ++ starši Marta, 
                          obl., in Franc Štangelj

TOREK
15. september
Žalostna Mati 
Božja

19h (HRUŠICA) ++ Jože Kobe 
                                    (sovaščani)

SREDA
16. september
Kornelij in Ciprijan

19h (HRUŠICA) + Marija Kastrevc, 
                                  obl.

ČETRTEK
17. september
Robert Bellarmino

19h (STOPIČE) + Jože Kastelec, obl. 
                                (DTV 50)

PETEK
18. september
Jožef Kupertinski, 
Irena

19h (ŠENTJOŠT) ++ Janez in Alojzija 
                                     Klobučar, obl., 
                       sin Štefan (Šentjošt 16)

SOBOTA
19. september
Januarij

19h (STOPIČE) +  Jože Košmerl

25. NEDELJA 
- SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV
20. september

7h (STOPIČE) za župljane

10h (OREHEK) – BLAGOSLOV 
OBNOVLJENEGA ZVONIKA 

PONEDELJEK
21. september
Matej (Matevž)

19h (HRUŠICA) + Frančiška 
                                  Klemenčič, obl.

TOREK
22. september
Mavricij

19h (OREHEK) + Kristina Turk

SREDA
23. september
Pij iz Pietrelcine

19h (CEROVEC) ++ Jože in ostali 
                                    pokojni Drab

ČETRTEK
24. september
Anton Martin 
Slomšek

19h (STOPIČE) Jezusu v zahvalo

PETEK
25. september
Sergij Radoneški

19h (OREHEK) + Frančiška Ravnih
                             ++ Ana, obl., in 
                        Anton Turk (Brezovica)

SOBOTA
26. september
Kozma in 
Damjan

19h (DOLŽ) ++ Živec Miha in 
                            Frančiška, 
                           sestri Marija in Angelca

26. NEDELJA 
MED LETOM - 
SLOMŠKOVA
27. september

7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) ++ starši Klobučar, 
                     brat Ivan in teta Terezija
11h (DOLŽ) za sosesko

22. NEDELJA 
MED LETOM
FARNO 
ŽEGNANJE
30. avgust

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

PONEDELJEK
31. avgust
Rajmund Nonat

19h (STOPIČE) + Anton Šimic, 9. obl.

TOREK
1. september
Egidij (Tilen)

19h (STOPIČE) + Terezija Mikec, obl. 
                                (Črmošnjice 9)

SREDA
2. september
Marjeta

19h (STOPIČE) ++ Blažič Frančiška 
                                   in Jože

ČETRTEK
3. september
Gregor Veliki

19h (STOPIČE) živi in pokojni iz 
                             družine Erlah
                            + Milena Kralj, obl.                             

PETEK
4. september
Mojzes

18h (DOLŽ) + Rade Kesić
19h (STOPIČE) v zahvalo in za 
                             srečen začetek šole

SOBOTA
5. september
Mati Terezija

19h (CEROVEC) ++ Juršič in Gruden

23. NEDELJA 
MED LETOM
6. september

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Škufca Janez in 
                                   Marija, obl.
                   + Jožica Cimermančič, obl.

PONEDELJEK
7. september
Regina

19h (CEROVEC) + Marija Hočevar, obl.

TOREK
8. september
MARIJINO 
ROJSTVO

10h (DOLŽ) + Marija Juršič, 1. obl.

19h (STOPIČE) + Marija Gliha

SREDA
9. september
Peter Klaver

19h (DOLŽ) + Franc Šega, obl.

ČETRTEK
10. september
Nikolaj 
Tolentinski

19h (STOPIČE) + Regina Marija 
                                ter ostali rajni in 
                                živi Regina

PETEK
11. september
Prot in Hijacint

19h (CEROVEC) + Snežana Juršič, obl.

SOBOTA
12. september
Marijino ime

19h (OREHEK) + Dušan Benedik
                             + Marija Ovniček, 4. obl.

24. NEDELJA 
MED LETOM

13. september

7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) + Alojzij Turk, njegovi 
                              st. in st. Cimrmančič
11h (CEROVEC) za sosesko


