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TAKO SE MARIJO ČASTI, KO MAJ NJE LEPOTO SLAVI…

Slovenskega maja si ne moremo predstavljati brez šmarnic – 
vsakodnevne ljudske pobožnosti Mariji v čast. Poznajo jo tudi 

drugod po svetu, pri nas pa je leta 1855 dobila izvirno ime po cvetlici, 
ki ta mesec cvete po naših gozdovih in vrtovih. Že leta 1851 so s 
pobožnostjo pričeli ljubljanski bogoslovci, v naslednjih nekaj letih so jo 
poznali tudi drugod. Zdaj ni cerkve ne vasi, kjer se ne bi zbirali k branju 
šmarnic, molitvi lavretanskih litanij in petju Marijinih pesmi, med 
njimi tudi nekaj posebnih šmarničnih. Slovenskih šmarničarjev, piscev 
knjig za to pobožnost, se je zvrstila že cela vrsta,  vsebina šmarnic pa 
ni bila vedno izključno marijanska. Verniki so ob branju in poslušanju 
spoznavali tudi različne svetnike in svetniške osebnosti,  nekatere 
verske resnice, v zadnjih letih pa zanimive in privlačne zgodbice s 
poučnim naukom.
Obiskovanje šmarnic  nas povezuje in ohranja stik z našo nebeško 
Materjo. Kristjani ne moremo mimo njenega lika, mimo njenega 
usmiljenega srca, ki pri Sinu posreduje vse naše želje in hotenja. Ker je 
bila tudi sama deležna vsega človeškega trpljenja, je njeno materinsko 
srce še posebej čutečo. Razume nas in nam stoji ob strani, tudi takrat, ko 
so naša dela tako drugačna od tistih, po katerih bi morali stremeti. Dobro 
namreč  ve, da smo le otroci solzne doline; voljni po duhu in slabotni po 
mesu, a hrepeneči po Dobrem.  Marija z nami je in bo do konca dni.

 M.U.

Krasni majnik 
že razliva po 
cvetlicah žlahtni 
cvet in pomlad vsa 
ljubezniva rojstva 
god obhaja spet. 
Ptice glasno po 
goščavah slavo 
Jezusu pojo in Mariji 
po dobravah venec 
šmarnice pleto. 

(Marijina pesem)
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evangeljskem odlomku se razkrivajo tudi druge 
razsežnosti. Jezus se razglasi za cilj našega bivanja 
in za pot, po kateri ga dosežemo. Jezus je sam pot, 
ker je resnica in življenje. Resnica je zato, ker se 
po njem Bog na najbolj učinkovit način razodeva 
ljudem ter ga Jezus s svojimi besedami in dejanji 
odkriva ljudem. »Jezus je 'pot' odrešenja, ker nam 
razodeva 'resnico' Boga in človeka; in je 'življenje', 
ker nam daje ljubezen, življenje samega Boga /…/ 
Pot ni neka cesta, ampak oseba, ki ji je treba slediti; 
resnica ni nek pojem, ampak človek, s katerim 
je treba biti; življenje ni neko biološko dejstvo, 
ampak ljubezen, ki jo je treba ljubiti« (S. Faustini: 
Skupnost bere Janezov evangelij, str. 381).
Glede radikalne Jezusove trditve, da je on pot in 
resnica ter da ni mogoče priti k Očetu drugače kot po 
Kristusu, si italijanski kapucin Raniero Cantalamessa 
(Vrzite mreže A, str. 105–107) med drugim zastavlja 
vprašanje, kaj naj si danes v luči teh Jezusovih besed 
mislimo o drugih verovanjih, o drugih velikih religijah 
in zlasti o izjavi, da »zunaj Cerkve ni zveličanja«. 
Njegove  misli pojasnjujejo in spodbujajo:

• da smo bili nekoč kristjani prepričani, da 'zunaj 
Cerkve ni zveličanja' in da se lahko rešijo le 
tisti, ki so krščeni. Danes o tem nismo več 
tako kategorični. Zavedamo se, da je odrešilna 
Kristusova smrt dejansko odkupila grehe vseh 
ljudi in spravila celotno človeštvo z Bogom;

• da so tisti, ki ne poznajo evangelija, pa živijo 
v skladu z glasom vesti in v skladu s svojo 
vero pomagajo bližnjemu, lahko združeni s 
Kristusom bolj kot številni krščeni, ki dejansko 
ne živijo v skladu z zahtevami lastnega krsta;

• rečemo lahko, da je odrešenje tudi zunaj 
Kristusa, čeprav ne brez Kristusa, zunaj Cerkve, 
čeprav ne neodvisno od nje;

• da na nek način, ki je 'znan samo Bogu', veje 
Sveti Duh tudi zunaj vidnih meja Cerkve in 
Bog želi, da bi se zveličali vsi ljudje, in je dovolj 
moder in vsemogočen, da uresniči tisto, kar 
hoče. To nas navdaja z optimizmom, ko mislimo 
na vse tiste, ki so zunaj krščanskega obzorja;

• da naj med ljudmi različnih verovanj vladata 
strpnost in spoštovanje prepričanja drugih;

• naj medsebojno sodelujemo, kajti predstavniki 
različnih religij lahko s skupnim sodelovanjem 
storimo mnogo dobrega v korist človeštva 
(predvsem naj bi ohranjali živ smisel za Boga, 
za skrivnost sredi sveta, si prizadevali  za 
reševanje etničnih napetosti, skupno delali za 

Datumi vseh letošnjih preostalih 
žegnanj:

 18. 5. Žegnanje v Šentjoštu
 1. 6. Žegnanje v Pangrč Grmu
 8. 6. Žegnanje na Cerovcu
 15. 6. Maša za blagoslov polja na Sv. Vida 

v Pangrč Grmu
 29. 6.  Žegnanje v Brezovici
 20. 7.  Žegnanje v Črmošnjicah
 27. 7.  Žegnanje v Hrušici
 3. 8.  Žegnanje na Gornji Težki Vodi
 17. 8.  Žegnanje na Orehku
 31. 8.  Žegnanje v Stopičah
 21. 9.  Žegnanje na Cerovcu
 28. 9.  Žegnanje na Dolžu
 9. 11.  Žegnanje na Dolžu

JAZ SEM POT, RESNICA IN 
ŽIVLJENJE  Jn 14, 1–12
V evangeliju 5. velikonočne nedelje (letos 18. 
maja) beremo odlomek z naslovom Jezus je pot 
k Očetu. Jezus svojim učencem govori, da odhaja 
k Očetu, kjer jim bo pripravil prostor, ter jih bodri, 
naj se ne vznemirjajo in verujejo vanj in v Očeta. 
Tomaž in Filip pa prekineta Jezusov govor. Prvi 
želi, da mu Jezus pojasni, kam odhaja; drugi hoče, 
da Jezus učencem pokaže svojega Očeta. Jezusa 
Filipovo vprašanje skoraj užalosti in mu začudeno 
odgovori, vprašujoč: »Filip, toliko časa sem med 
vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je 
videl Očeta.« Nato Jezus učencem razlaga, da je 
vse, kar jim je doslej govoril, ni govoril sam iz sebe, 
temveč je njegov Oče opravljal v njem svoja dela. 
Spodbuja jih, naj verjamejo, da je on v Očetu in Oče 
v njem. In nadaljuje, da če tega ne verujejo, naj 
verujejo zaradi del samih.
Z eno najmočnejših in absolutnih trditev v 
vsej Novi zavezi pa se srečamo v Jezusovem 
odgovoru na Tomaževo vprašanje, kam 
odhaja, kaj je njegova pot. Jezus odgovarja: 
»Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne 
pride k Očetu drugače kot po meni.« Teh treh 
samostalnikov (pot, resnica, življenje) ne smemo 
razumeti zgolj v vsakdanjem pomenu; v tem 
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4. VELIKONOČNA 
NEDELJA  
DOBREGA 
PASTIRJA
11. maj

7h (STOPIČE) za župljane
                             ++ Franc in Neža Šimc (Plemberk)

10h (ZAJČJI VRH) za sosesko

PONEDELJEK
12. maj
Leopold Mandić

19h (CEROVEC) ++ družina Kastelic
                                     za zdravje (Arko)

TOREK
13. maj
Fatimska Mati Božja

19h (CEROVEC) ++starši Ucman (Vel. Cer. 12) 
                                   ter sinova Jože in Ivan
19h (STOPIČE) +Jože Turk, 7. dan

SREDA
14. maj
Bonifacij

8h (STOPIČE) + Franc Kersnič

ČETRTEK
15. maj
Izidor

19h (CEROVEC) ++ Juršič Jože in Neža

PETEK
16. maj
Janez Nepomuk

19h (STOPIČE) ++ Ivana (obl.) in Anton Brulc
                            ++ Marija Blatnik in 

Zdenka Tomc
SOBOTA
17. maj
Jošt

19h (OREHEK) + Stanko Pipan, 5. obl.

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA
18. maj

7h (STOPIČE) za župljane
                          + Alojzij Mikec

10h (ŠENTJOŠT) za sosesko

PONEDELJEK
19. maj
Krispin

19h (STOPIČE) + Franc Kulovic
                            + Franc Goršin, obl.

TOREK
20. maj
Bernardin Sienski

19h (STOPIČE) + Martin Udovč, 5. obl. (GTV 4)
                            ++ Ana in Anton (2. obl.) Turk 

(Brezovica)
SREDA
21. maj
Krištof Magellanes

19h (CEROVEC) ++ družina Berkopec
                                 + Slavko Ucman

ČETRTEK
22. maj
Marjeta Kasijska

19h (OREHEK) + Marija Ana Gazvoda, 3. obl. 
                            + Andrej Ovniček, 1. obl.

PETEK
23. maj
Servul Tržaški

19h (DOLŽ) + Janez Juršič, obl. (Šolska c. 5)
                    ++ Marjana in Janez Kobe, obl.

SOBOTA
24. maj
Marija Pomočnica 
kristjanov

19h (STOPIČE) ++ družina Erlah (Orehek) in 
Turk (Hrib)

6. VELIKONOČNA 
PRVO OBHAJILO
25. maj

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) + Alojzija Avguštin, obl.

mir, za ohranjanje stvarstva 
ter za pravično delitev dobrin 
in naravnega bogastva med 
ljudmi);

• da se nam pri tem ni 
potrebno odpovedati lastnim 
verskim prepričanjem, 
ampak netolerantnim 
izpovedovanjem in širjenjem 
vere, ki so v preteklosti 
povzročile toliko škode;

• da nas soočanje z drugimi 
religijami končno sili, da smo 
bolj ponižni, ne pa  arogantni, 
ter da se lahko zahvaljujemo 
Bogu, da živimo v času, ko je 
tako primerjanje ne le mogoče, 
ampak tudi potrebno.

Nedeljski evangeljski 
odlomki
18. 5. - 5. velikonočna nedelja
Jn 14, 1-12 „Vaše srce naj se ne 
vznemirja. Verujete v Boga, tudi 
vame verujte!...Jaz sem pot, 
resnica in življenje.“

25. 5. - 6. velikonočna nedelja
Jn 14, 15-21 „Če me ljubite, boste 
spolnjevali moje zapovedi; jaz 
pa bom prosil Očeta in dal vam 
bo drugega Tolažnika ...“

1. 6. - 7. velikonočna nedelja
Jn 17, 1-11a „Razodel sem tvoje 
ime ljudem, katere si mi dal od 
sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal 
meni in so se držali tvoje besede. 
Zdaj vedo, da je vse, kar si mi 
dal, od tebe; kajti besede, ki si 
mi jih dal, sem dal njim. Oni so 
jih sprejeli in resnično spoznali, 
da sem izšel od tebe, ter začeli 
verovati, da si me ti poslal“. 

8. 6. - BINKOŠTI
Jn 20, 19-23 »„Mir vam bodi! 
Kakor je Oče mene poslal, tudi 
jaz vas pošiljam“. In ko je to 
izrekel, je dihnil vanje in jim 
dejal: Prejmite Svetega Duha!“«

 M. S.
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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
16. 5. Začetek osemdnevnice za 
prvoobhajance.

18. 5. Žegnanje v Šentjoštu.

21. 5. Dekanijska priprava za 
starše in botre novokrščencev v 
Šmihelu, ob 20h.

24. 5. Čiščenje cerkve in krašenje 
imajo starši prvoobhajancev.

24. 5. Spovedovanje 
prvoobhajancev in staršev ob 16h.

25. 5. Slovesnost prvega svetega 
obhajila,  ob 10h.

25. 5. Slovesno praznovanje godu 
bl. Alojzija Grozdeta (molitvena 
ura ob 15h in maša ob 16h).

26. 5. PROŠNJI DNEVI – maša na 
Gornji Težki Vodi.

27. 5. PROŠNJI DNEVI – maša v 
Črmošnjicah.

28. 5. PROŠNJI DNEVI – maša 
na Orehku.

29. 5. Gospodov vnebohod

1. 6. Žegnanje v Pangrč Grmu.

7. 6. Obletna maša v 
Kočevskem Rogu, ob 11h.

8. 6. Žegnanje na Cerovcu.

PONEDELJEK
26. maj
Filip Neri

19h (GORNJA TEŽKA VODA) za sosesko

TOREK
27. maj
Alojzij Grozde

19h (ČRMOŠNJICE) za sosesko

SREDA
28. maj
German Pariški

19h (OREHEK) za sosesko
                            + Pepca Murn, obl.

ČETRTEK
29. maj
GOSPODOV 
VNEBOHOD

7h (STOPIČE) + Edi Eberl

19h (STOPIČE) + Marija Pavlič, obl.
                             + stari starši Marija in 

Franc Košmrlj
PETEK
30. maj
Kancijan in drugi 
oglejski mučenci

19h (HRUŠICA) + Marija Mervar, obl.

SOBOTA
31. maj
Obiskanje Dev. Marije

17h (STOPIČE) poročna maša
19h (STOPIČE) ++ Marija in Ivan Kafol, obl.
                             + Franc Kožar, 30. obl. 

7. VELIKONOČNA 
SREDSTEV 
DRUŽB. 
OBVEŠČANJA
1. junij

7h (STOPIČE) za župljane

10h (PANGRČ GRM) za sosesko 

PONEDELJEK
2. junij
Marcelin in Peter

19h (CEROVEC) ++ starši Per, sinova Franci 
in Jože

TOREK
3. junij
Karel Lwanga in drugi 
ugandski mučenci

19h (CEROVEC) + Ana Logar (družina Plantan)

SREDA
4. junij
Peter Veronski

19h (STOPIČE) + Mihael Turk, obl.
                            + Jože Turk, 30. dan

ČETRTEK
5. junij
Bonifacij

19h (CEROVEC) ++ Juršič Jože in Neža

PETEK
6. junij
Norbert

18h (DOLŽ) za duše v vicah

19h (STOPIČE) ++ starši Petelin in Jalovec
SOBOTA
7. junij
Robert Newminstrski

19h (STOPIČE) za prvo soboto

BINKOŠTI
8. junij

7h (STOPIČE) za župljane
                          ++ Slavko Brudar, obl. in 

Neža Klemenčič
10h (CEROVEC) za sosesko 


