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Praznik Gospodovo oznanjenje in materinski dan
Vsak dan se trikrat dnevno oglasi zvon, da nam prikliče v spomin skrivnost 

Gospodovega oznanjenja.
Praznik Gospodovega oznanjenja v Katoliški Cerkvi obhajamo 25. marca, ko se 
spominjamo obiska nadangela Gabrijela pri Devici Mariji v Na zaretu. Dogodek 
oznanjenja je v Svetem pismu opisan v Lukovem evangeliju in govori o tem, da je 
nadangel Mariji sporočil, da bo spočela od Svetega Duha in da se bo dete imenovalo 
Božji Sin (prim. Lk 1,26–38). Oznanjenje Mariji pomeni spočetje Božjega Sina, s katerim 
se je Božji Sin tudi učlovečil. Spomin na skrivnost Marijinega oznanjenja je dnevno 
prisotna z vsakdanjo trikratno molitvijo Angelovega češčenja.
Praznik obhajamo devet mesecev pred rojstvom Božjega Sina, ki ga praznujemo na 
božični dan in sovpada s pomladanskim enakonočjem, ki je v starih časih veljal za dan 
stvarjenja sveta.
Isti dan praznujemo tudi materinski dan. Praznik izvira iz ZDA in ga praznujejo od 
leta 1910 dalje.  Pri nas se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi praznovanja 
mednarodnega dneva žena, ki ga praznujemo 8. marca in povezave s krščansko vsebino, 
praviloma ni praznoval. V devetdesetih letih preteklega stoletja je v javnem življenju 
ponovno začel dobivati veljavo.
V okviru praznovanja materinskega dneva v vrtcih, šolah, župnijah in nekaterih kulturnih 
ustanovah potekajo različne prireditve. Predvsem otroci s tem prikazujejo nesebično 
materinsko ljubezen. Bistveni poudarek dneva je osredotočen na vzgojo za kakovostne 
medgeneracijske odnose in ozaveščanje pomena starševstva. Praznik Gospodovega 
oznanjenja je praznik materinske ljubezni in izpostavlja hvaležnost za materinsko 
poslanstvo. Obenem je tudi priložnost za molitev in hvaležnost pokojnim staršem.

Bog  je vsakemu 
namenil svoje mesto 
in odgovornost ter 
bdi nad tem, koliko 
upoštevamo to 
Njegovo voljo. Tudi 
nate pazi. Tega se 
zavedaj in vsako 
dejanje stori tako, 
kakor bi ti bilo 
naročeno naravnost 
od Boga – pa naj bo 
to karkoli v tvojem 
življenju. 

TEOFAN PUŠČAVNIK
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Oratorij 2014: „Na tvojo besedo“
Zaradi načrtovanja dopustov in ostalih aktivnosti 
v počitniškem času obveščam starše in otroke, 
da bo oratorij v Šmihelu potekal od 30. 6. do 6. 7. 
2014. Letos, žal, v naši župniji še ne bomo mogli 
imeti lastnega oratorija, zato osnovnošolske 
otroke v omenjenem terminu lepo vabim v Šmihel. 

Tam bodo skupaj 
s šmihelskimi 
animatorji sodelovali 
tudi naši mladinci 
in seveda tudi moja 
malenkost.
Glavni junak 
letošnjega oratorija 

bo apostol Peter, ribič, ki je na Jezusovo osebno 
vabilo postal eden izmed dvanajsterih apostolov, 
po Jezusovi smrti in vstajenju pa prvi papež. V 
svojem življenju se je spopadal s svojo vihravostjo 
in bojazljivostjo, a ga je odnos s Kristusom v moči 
Svetega Duha končno docela spremenil. Svojo 
ljubezen in zvestobo Bogu je na koncu izpričal s 
pogumnim darovanjem življenja za vero. 
Več o oratoriju boste lahko kasneje našli na spletni 
strani župnije Šmihel.

VABILO NA ROMANJI
Romanje v Rim (osnovnošolci v spremstvu 
staršev, srednješolci, študentje, starši...)
Od 27. 4. do 29. 4. 2014
Odhod bo v nedeljo, ob 20h, iz Stopič z avtobusom. 
V Rim bi prispeli v jutranjih ali dopoldanskih urah. 
Prvi dan bi si ogledali Vatikan in vatikanski muzej 
(doplačilo približno 15 eur), naslednji dan pa 
antični Rim, rimske trge, Fontano di Trevi, Španske 
stopnice, v  popoldanskih urah pa bi se počasi 
odpravili proti domu.
Če bo avtobus poln, lahko računamo z okvirno ceno 
110 eur. Vanjo je vključen tudi 1x polpenzion.

Romanje v Međugorje
Od 31. 5. do 1. 6. 2014
Odhod avtobusa bo 30. maja malo 
pred polnočjo. V jutranjih urah sledi 
prihod v Sarajevo in ogled mesta. 
Iz Sarajeva bi krenili v Mostar in 
nato v Međugorje, kjer bi prespali v 
hotelu. V nedeljo pa bi ob približno 
14h skozi Dalmacijo odšli domov.
Okvirna cena romanja je 110 eur.
Obe romanji organizira g. Anton Fink.

Sklep ŽPS glede velikonočnega krašenja
Člani ŽPS smo se na zadnjem srečanju pogovarjali 
tudi o krašenju cerkve in Božjega groba za veliko 
noč. Sklenili smo, da denarja za cvetje ne bomo 
pobirali po domovih, pač pa bo v ta  namen v 
župnijski cerkvi pripravljen nabiralnik z napisom 
„ZA CVETJE“. Prispevki so prostovoljni in anonimni. 
Primerneje pa je tudi zbirati denarna sredstva kot 
samo cvetje, saj ga je zaradi njegove različnosti in 
stanja težje ustrezno uskladiti. Za razumevanje in 
vaše darove se lepo zahvaljujemo, hkrati pa na dan 
krašenja ter čiščenja cerkve in okolice vabimo tudi 
ostale, ki takrat niste na vrsti. Dan in ura čiščenja 
bo oznanjena naknadno.

19. marec - sv. Jožef
“Njen mož je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, 
zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil”. (Mt1,19)
O sv. Jožefu, možu Device Marije, nam evangeliji 
povedo, da je bil iz Davidove hiše, po poklicu tesar. 
Bil je Jezusov rednik, zaročen z Marijo, ko jo je Bog 
izbral, da bo postala Mati Božja. Spočela je po 
moči Svetega Duha. Ko je Jožef to zvedel, jo je želel 
skrivaj odsloviti, a se je po besedah angela, ki ga je 
poučil, da je Marijin sin poslan od Boga, da bi rešil 
svet greha,  odločil vzeti jo k sebi in skrbeti zanjo in 
za dete, ki je prihajalo na svet.
Sv. Jožefu se priporočamo za srečno smrt, je 
zaščitnik vseh ročnih delavcev in obrtnikov, 
nerojenih otrok, beguncev, nesrečnih... .

Molitev k sv. Jožefu: 
Spomni se, o prečisti ženin blažene Device Marije, 
moj ljubeznivi zaščitnik, sveti Jožef, da še nikdar 
ni bilo slišati,da bi bil kdo prosil tvojega varstva in 
iskal tvoje pomoči, a da ne bi bil potolažen. S tem 
zaupanjem navdan hitim k tebi in se ti priporočim 
z vso gorečnostjo. Ne zavrzi mojih prošenj, o rednik 
Jezusov, temveč sprejmi jih milostno in jih usliši. 
Amen. (Pij IX., 26. junija 1863)

MOLITEV NA PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA:
Glejte, zvesti in modri služabnik, ki ga je Gospod 
postavil nad svojo družino.
- Slava in bogastvo je v njegovi hiši.
- In njegova pravica ostane vekomaj.
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo, Gospod, 
zasluženje ženina Tvoje presvete Matere, da nam bo 
na njegove priprošnje podeljeno, česar naša slabost 
ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ Bog od vekomaj 
do vekomaj.
Amen.



+ MAŠNI NAMENI 
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2. POSTNA 
NEDELJA
16. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ starši Ban in Podbevšek

15h (DOLŽ) – KRIŽEV POT
PONEDELJEK
17. marec
Patrik

18h (HRUŠICA) ++ Šafar Štefanija, obl. in starši

TOREK
18. marec
Ciril Jeruzalemski

18h (OREHEK) ++ družina Mirtič

SREDA
19. marec

Jožef, Jezusov rednik

7h (STOPIČE) ++ Kastelec Angela, obl., Janez
                                 in sestri
10h (DOLŽ) ++ Pepca in Alojzij Gal, obl.
18h (STOPIČE) ++ Berkopec Jože in Jožefa,
                                   Jožefa Božič

ČETRTEK
20. marec
Klavdija

18h (CEROVEC) ++ Terezija in Anton Juršič

PETEK
21. marec
Nikolaj iz Flüe

18h (OREHEK) + Pavla Udovč, obl.

SOBOTA
22. marec
Lea

18h (STOPIČE) ++ Jožefa in Alojz Rozenberger, 
obl. 

3. POSTNA 
NEDELJA
23. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Ivana in Jože Hribar

15h (CEROVEC) – KRIŽEV POT

PONEDELJEK
24. marec
Katarina Švedska

18h (CEROVEC) ++ Mavsar

TOREK
25. marec
Gospodovo 
oznanjenje

17h (DOLŽ) ++ Nežka in Andreja Hren
18h (STOPIČE) ++ Pavlič Franc in Terezija, obl.

SREDA
26. marec
Evgenija

18h (OREHEK) + Jože Ovniček, 3. obl.
                            (Brezovica 1)

ČETRTEK
27. marec
Peregrin

18h (STOPIČE) ++ starši Anton in Frančiška  
Berkopec (GTV 7)

PETEK
28. marec
Milada (Marija Praška)

18h (STOPIČE) ++ Rok Može in družina Šparovec
                            + Andreja Ucman, 30. dan

SOBOTA
29. marec
Bertold

18h (HRUŠICA) + Jože Mervar, obl.

4. POSTNA 
NEDELJA
30. marec

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Janez in Terezija Puhan

15h (DOLŽ) – KRIŽEV POT

Evangelijski odlomki 
naslednjih postnih 
nedelj
16. 3. - 2. postna nedelja: 
Matejev evangelij 17,1-9 (Jezus 
se na gori spremeni vpričo 
svojih učencev)

23. 3. - 3. postna nedelja: 
Janezov evangelij 4,5-42 (Jezus 
se s Samarijanko pogovarja ob 
Jakobovem vodnjaku)

30. 3. - 4. postna nedelja: 
Janezov evangelij 9,1-41 (Jezus 
ozdravi človeka, ki je bil slep od 
rojstva, toda farizeji ga kljub 
temu ne priznajo za Božjega 
Sina)

6. 4. - 5. postna nedelja: 
Janezov evangelij 11,1-45 (Jezus 
obudi Lazarja)

13. 4. - 6. postna nedelja: 
Matejev evangelij 21,1-11 
(Mesijanski vhod v Jeruzalem)

Zahvale
Kot ste opazili, ima tokratna 
številka oznanil priloženo 
razlago enega izmed 
nedeljskih evangelijev, ki ga 
zajemajo tekoča oznanila. 
Prispevek bo odslej redno 
prisoten v obliki dodatnega 
lista ali pa kot del rednega 
besedila v oznanilih. 
Namenjen je lažjemu 
razumevanju evangelija, 
pripravlja pa ga g. Marjan 
Strajnar iz Dolnje Težke Vode, 
ki se mu za prispevek najlepše 
zahvaljujem.
Lepo pa se zahvaljujem 
tudi vsem ostalim faranom 
in ožjim sodelavcem, ki na 
različne načine sodelujete v 
župniji in skrbite, da vse lepo 
poteka. K sodelovanju pa ste 
lepo povabljeni prav vsi.
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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
19. 3. Praznik svetega Jožefa, 
Jezusovega rednika. Maše: Ob 7h v 
Stopičah, ob 10h na Dolžu in   ob 18h 
v Stopičah.
20. in 21. 3. Nikodemovi večeri v 
Baragovem zavodu v Šmihelu, ob 
19h.
23. 3. Tretja postna nedelja - križev 
pot bo na Cerovcu ob 15h.
25. 3. Praznik Gospodovega 
oznanjenja in materinski dan. Maši: 
ob 17h na Dolžu in ob 18h v Stopičah. 
30. 3. Četrta postna nedelja – križev 
pot bo na Dolžu, ob 15h.
4. 4.   Prvi petek - spoved za mlade 
v »kloštru«, ob 20h. Pripravo na 
spoved vodi skupina ODSEV.
5. 4.   Postna duhovna obnova za 
člane ŽPS v Baragovem zavodu v 
Šmihelu, ob 10h.
6. 4.   Peta postna – tiha nedelja 
– križev pot bo v Pangrč Grmu. 
Začetek ob 14h in maša ob 15h.
10. 4. Začetek spovedovanja 
veroučencev.
13. 4. Šesta postna – cvetna nedelja. 
Blagoslov zelenja in butaric bo pri 
obeh sv. mašah. Križev pot bo v 
Stopičah, ob 15h, istočasno pa bo 
tudi priložnost za sveto spoved.

PONEDELJEK
31. marec
Gvido

!!!!  SPREMEMBA URE VEČERNIH MAŠ  !!!!

19h (STOPIČE) + Marija Regina
TOREK
1. april
Tomaž Tolentinski

19h (STOPIČE) ++ starši in stari starši Udovč

SREDA
2. april
Frančišek Paolski

19h (OREHEK) ++ Hočevar Ida in Martin

ČETRTEK
3. april
Rihard

19h (OREHEK) ++ Alojzija Turk in starši

PETEK
4. april
Izidor Seviljski

18h (DOLŽ) + Jože Košale

19h (STOPIČE) ++  Erlachovi in teta Ani
SOBOTA
5. april
Vincencij Ferrer

19h (STOPIČE) + Stane Avguštin, obl. 

5. POSTNA 
NEDELJA - TIHA

6. april

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Andreja Ucman
14h (PANGRČ GRM) –  KRIŽEV POT
15h (PANGRČ GRM)  ++ Šašek Janez, obl.,
                                        Ana in Jože

PONEDELJEK
7. april
Janez Krstni de la 
Salle

19h (OREHEK) + Stanislav Judež
                             + Terezija Bohe, 30. dan

TOREK
8. april
Maksim in 
Timotej

19h (STOPIČE) + Marija Udovč

SREDA
9. april
Maksim 
Aleksandrijski

19h (DOLŽ) ++ Udovč Marija in Janez

ČETRTEK
10. april
Domen

19h (CEROVEC) ++ Terezija in Janez Ucman,
                                    družina Saje

PETEK
11. april
Stanislav

19h (ŠENTJOŠT) ++ Cimrmančič Franc in starši 

SOBOTA
12. april
Zenon Veronski

19h (STOPIČE) ++ Jože Šimic in starši
                               + Terezija Klobučar, 3. obl.

6. POSTNA 
NEDELJA-
CVETNA
13. april

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) + Stane Renuša, obl.

15h (STOPIČE) – KRIŽEV POT


