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Prazniki, ki sledijo...

Naslednja nedelja je posvečena Sveti Trojici. Ta nas uči prave – Božje ljubezni, saj 
je pravzaprav Bog sam Ljubezen, kakor pravi apostol Janez. Odnos, ki povezuje 

tri osebe iste Božje narave v eno, je Ljubezen. Jezusa pri vsaki sveti maši prosimo, 
naj ne gleda na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve, torej na mojo in tvojo vero. 
Kakšna je? V kaj ali v koga sploh verujem? V oblast, v maščevanje, v denar, v ... In 
kaj Jezus prosi nas? Če ga mi prosimo, naj ne gleda na naše grehe, potem tudi on 
nas prosi, naj ne gledamo na grehe drug drugega, ampak naj se raje zazremo vanj - 
k njegovim besedam, k njegovim delom, k njegovim zgledom, vanj, ki je Ljubezen. 
K temu nas je povabil na svoj vnebohod. Bolj očitno, kot da se je dvignil v nebo, 
tega ni mogel storiti. Čez deset dni pa je svojim učencem in nam poslal svojega 
Duha, ki oživlja, da bi imeli življenje, da bi se obračali nanj in na njegovo vodstvo. 
Kaj to pomeni? To dovolj zgovorno povesta naslednja stavka: „Sveti Duh je sklenil 
in mi z njim.“ ali pa: „Mi smo sklenili, sveti Duh pa naj požegna ta sklep, kakršen koli 
že pač je“. Koliko sklepov in zakonov je, ki ne vnašajo življenja v naš vsakdan, ampak 
ga samo otežujejo, ker so bili sprejeti površno ali pa na podlagi človeškega »prav« in 
egoizma? Zato nas današnji praznik Binkošti vabi, naj si vzamemo čas in prosimo, da 
nam Bog po svetem Duhu spregovori svojo Besedo in jo pomaga izpolniti. 
K temu pa nas vabi tudi praznik Svetega Rešnjega Telesa, ko se spominjamo 
Jezusovih besed: „Kdor mene uživa, bo živel vekomaj.“ Uživati Jezusovo telo 
ne pomeni samo prejemati Jezusa pod podobo kruha, ampak tudi dati sebe 
popolnoma vsega na razpolago Njemu, ki želi, da bi bili z njim vedno bolj eno. 
V nebesa bomo namreč lahko vstopili samo v njem in skupaj z njim, ne pa sami 
zase. On je namreč naša glava, mi pa smo njegovo telo. župnik Tadej

Našega 
najglobljega 
hrepenenja in 
nemira ne more 
potešiti človeška 
ljubezen, ampak 
le Božja, kajti 
od Boga smo 
ustvarjeni  po 
njegovi podobi.
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Misel ob zaključku 
pastoralnega leta
Papeža Janeza 
Pavla II. so novinarji 
vprašali: »Kaj storite 
za ekologijo?« Njegov 
odgovor je bil: »To, 
da sem papež.« Na 
videz je ta odgovor 
zelo skromen, v resnici 
pa izredno globok. 
Novinarji so pričakovali 
besede o cerkvenem 
socialnem nauku, ki 
se posredno dotika 
varovanja okolja, 
ter morda kakšno 
zgodbico o tem, kako 
papež ločuje odpadke. 
Nič od tega, pač pa 
veliko več. To, da je bil 
dober papež, je hkrati 
tudi njegov največji 
prispevek k varovanju 
okolja.
In kaj naj storimo mi? 
Nič drugega ne moreš, 
kakor da si to, kar si. 
Če si oče, bodi oče, če 
si mati, bodi mati, če si 
duhovnik, bodi z vsem 
srcem, če imaš v Cerkvi 
kakšno vlogo, jo opravi 
dobro. 
Naj Bog obilno poplača 
vaš trud in vas nagradi 
s svojim blagoslovom, 
ko skrbno in zvesto 
opravljate svoje delo 
in dolžnosti v svojem 
stanu, na svojem 
delovnem mestu kot 
tudi v župniji in Cerkvi. 
Najlepša hvala vsem.

Sveti Duh,
gost, ki napolnjuješ srca z veseljem,
daj nam spoznati
globok smisel velikega jubileja;
notranje nas pripravi,
da ga bomo obhajali v živi veri,  
v upanju, ki ne vara,
ter v ljubezni, ki ne pričakuje 
povračila.

Duh resnice, spomin in poroštvo 
Cerkve,
ti, ki do dna poznaš božje globine,
vodi človeštvo, da bi v Jezusu iz 
Nazareta
spoznalo Gospoda veličastva, 
sodnika sveta,
polno dovršitev zgodovine.

Pridi, Duh ljubezni in miru!

Duh ustvarjalnosti,
skriti graditelj božjega kraljestva,
po svojih svetih darovih usposabljaj 
Cerkev,
da bi pogumno prestopila 
prag novega tisočletja
in prihodnjim rodovom prinesla
luč božje besede, ki rešuje.
Duh svetosti, božji dih, ki giblješ 
vesoljstvo,
pridi in prenovi obličje zemlje.
Zbudi v kristjanih željo po polni 
edinosti,
da bodo v svetu dejavno znamenje
in orodje resnične povezanosti z 
Bogom
in edinosti vsega človeštva.

Pridi, Duh ljubezni in miru!

Duh občestva, gibalo in steber 
Cerkve, 
daj, da bi bogastvo karizem in služb
pripomoglo k edinosti K ristusovega 
telesa;
daj, da bi laiki, redovniki in duhovniki
složno delali pri graditvi božjega 
kraljestva.

Duh tolažbe, neizčrpni vir veselja in miru,
zbudi solidarnost s pomoči potrebnimi,
krepčaj bolne v njihovi bolezni,
ljudi, ki so v stiski,
napolni z upanjem in zaupanjem vase, 
okrepi vse,
ki si prizadevajo za boljšo prihodnost.

Pridi, Duh ljubezni in miru!

Duh modrosti,
ki se v globini dotikaš src in misli,
vodi znanost in tehniko
na pot služenja življenju, pravičnosti in 
miru.
Poživi dialog s člani drugih religij 
in daj, da bi se vse omike
odprle evangeljskim vrednotam.
Duh življenja, v naročju Device,
žene molka in poslušanja,
je Beseda postala človek,
daj, da bi bili po nagibih tvoje ljubezni 
poslušni
in vedno pripravljeni spoznati znamenja 
časov,
ki jih postavljaš na pot zgodovine.

Pridi, Duh ljubezni in miru!

Tebi, Bog ljubezni,
vsemogočnemu Očetu,
in edinorojenemu Sinu
slava, čast in hvala zdaj in vekomaj. 
Amen.

Molitev papeža Janeza Pavla II. k Svetemu Duhu 
V DRUGEM LETU PRIPRAVE NA JUBILEJ 2000 (1998)



+ MAŠNI NAMENI 
ŽUPNIJE STOPIČE +
BINKOŠTI

8. junij

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

Klemenčič
10h (CEROVEC) za sosesko

PONEDELJEK
9. junij
Marija, Mati Cerkve

19h (STOPIČE) + Bernarda Novak, 7. obl.
                             ++ Majk in ostali iz druž. Može

TOREK
10. junij
Bogumil Poljski

19h (CEROVEC) ++Neža Juršič, obl. in Jože

SREDA
11. junij
Barnaba

19h (STOPIČE) + g. Edi Eberl, 1. obl.

ČETRTEK
12. junij
Eskil

19h (OREHEK) ++ Hočevarjevi (Brezovica 5)

PETEK
13. junij
Anton Padovanski

19h (CEROVEC) ++ Marija in Franc Berkopec, 
obl.

                                 + Ivanka Erlah, obl.
20h (GORNJA TEŽKA VODA) + Anton Brkopec

SOBOTA
14. junij
Valerij in Rufi n

19h (ŠENTJOŠT) ++ Ana Modic in 
Marija Mitrovič

                                ++ Terezija in Stanko Može, obl.
NEDELJA SVETE 
TROJICE

15. junij

7h (STOPIČE) za župljane
                          ++ Anton Ljubi, obl. in Boštjan Rajer

10h (PANGRČ GRM) za sosesko

PONEDELJEK
16. junij

Beno iz Meissna

19h (OREHEK) ++ Pavel in Angela Turk, obl. 
ter vsi ostali        

                                  druž. Turk
                             ++ družina Gazvoda (Sela 3)

TOREK
17. junij
Rajner

19h (CEROVEC) + Janez Mavsar, obl.

SREDA
18. junij
Gregor Janez Barbarigo

19h (OREHEK) + Terezija Bohte

ČETRTEK
19. junij
SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI

7h ( STOPIČE) + Albert Lah
10h (DOLŽ) ++ Hrovatič in Kobe
                      ++ Marija Gazvoda, obl. in Janez
19h (STOPIČE) + Andreja Ucman

PETEK
20. junij
Adalbert

19h (STOPIČE) + Alojzij Mikec

SOBOTA
21. junij
Alojzij Gonzaga

19h (GORNJA TEŽKA VODA) na čast sv. 
Alojziju

12. NEDELJA MED 
LETOM
22. junij

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ Terezija in Jože Judež
                             ++ Janez Bartol in sin Marjan

Gospod Jezus Kristus, Sin Očeta, cilj 
in pot za nas vse. Povišan si nad 

vsa  nebesa, sediš na Očetovi desnici, 
na nas pa si izlil Svetega Duha, kot 
si ga obljubil.  Zato namreč, da bi po 
svojem Duhu še naprej ostal pri nas, 
in sicer vse dni do konca sveta, in 
po njem nadaljeval svoje življenje in 
svojo smrt v nas, vse pa v čast Očetu 
in nam  v korist.
Gospod, poglej na duhove, ki 
nas stiskajo, in podari nam dar 
razlikovanja duhov.
Podeli nam spoznanje, ki nas bo 
podprlo v našem vsakdanjem 
hrepenenju po tebi. Kadar te iščemo 
in hrepenimo po tebi, potem je duh 
miru, spokojnosti in zaupanja, duh 
svobode in preproste jasnosti že tvoj 
Duh. Vsak nemir in tesnoba, ozkost 
srca in otožnost pa je kvečjemu naš 
lastni duh ali celo temni duh globin.
Nakloni nam duha svoje tolažbe, 
o Gospod, saj vemo, da ti moramo 
tudi sredi brezupnosti, suhote 
in duhovne nemoči ostati zvesti. 
Vendar bi te radi prosili, da nam 
pošlješ duha tolažbe in moči, veselja 
in zaupanja, rast v veri, upanje in 
ljubezen, velikodušno služenje 
v čast tvojemu Očetu. Prosili bi 
te, da nam podariš duha miru in 

spokojnosti. 
Izženi iz naših 
src obup, temo, 

zmedenost, 
nagnjenje k nizkim 

in posvetnim 
rečem, nezaupanje, 

mlačnost, žalost in 
občutek zapuščenosti, 

razdvojenosti in 
oddaljenosti od tebe. Če pa je tvoja 
volja, da nas vodiš po takšnih poteh, 
potem nam pusti v takih urah, 
prosimo te, vsaj Duha zvestobe, 
trdnosti in vztrajnosti, da bomo 
v slepi vdanosti šli po poti dalje, 
obdržali pravo smer, ostali zvesti 
sklepom, ki smo jih napravili takrat, 
ko nam je še sijala tvoja luč in se je 
naše srce na stežaj odprlo tvojemu 
veselju…

Karel  Rahner (1904-1984)
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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
8. 6. Binkošti in žegnanje na Cerovcu
9. 6. Marija Mati Cerkve
11. 6. Obletna maša za gospoda 
Edija Eberla in blagoslov 
obnovljenega duhovniškega groba
11. 6. Dekanijska priprava staršev na 
krst v Šmarjeti
15. 6. Nedelja Svete Trojice – maša 
za blagoslov polja, ob 10h, v Pangrč 
Grmu
19. 6. Praznik  Svetega Rešnjega 
Telesa in Krvi. Po večerni maši bodo 
litanije.
22. 6. Po jutranji nedeljski maši bo 
telovska procesija
22. 6. Nagradni piknik za 
obiskovalce šmarnic, ob 14.30
24. 6. Rojstvo Janeza Krstnika
25. 6. Dan državnosti
27. 6. Srce Jezusovo
28. 6. Srce Marijino 
29. 6. Praznik apostolov Petra in 
Pavla, žegnanje v Brezovici.
30. 6. Začetek oratorija v Šmihelu. 
Čimprej prijavite otroke!
4. 7. Prvi petek
5. 7. Ciril in Metod, slovanska 
apostola in sozavetnika Evrope
6. 7. Zaključek oratorija v Šmihelu, 
ob 10.30 s sveto mašo
6. 7. Grozdetov molitveni shod na 
Zaplazu, sveta maša ob 16h

PONEDELJEK
23. junij
Jožef Cafasso

19h (STOPIČE) ++ Justina, obl. in Anton 
Bojanc

TOREK
24. junij
Rojstvo Janeza 
Krstnika

19h (STOPIČE) + Anton Brkopec

SREDA
25. junij
Doroteja
DAN 
DRŽAVNOSTI

19h (DOLŽ) + Anton Hočevar
                      ++ Krajačevi

ČETRTEK
26. junij
Jožefmarija Escriva

19h (CEROVEC) ++ Janez, obl. in druž. 
Ucman (Cerovec 11)

                                 + Slavko Ucman, obl.

PETEK
27. junij
Srce Jezusovo

19h (STOPIČE) + Milena Kralj (sodelavke)

SOBOTA
28. junij
Srce Marijino

19h (STOPIČE) + Štefan Lojk, obl. 
                            ++ Jožefa, obl. in Jože 

Štangelj
PETER IN PAVEL 

29. junij

7h (STOPIČE) za župljane

10h (BREZOVICA) za sosesko 

PONEDELJEK
30. junij
Prvi mučenci 
rimske Cerkve

19h (OREHEK) + Terezija Bohte
                            + Franc Judež, obl.

TOREK
1. julij
Estera

19h (DOLŽ) + Jože Golobič, obl.
                      ++ Neža in Jože Primc

SREDA
2. julij
Ptujskogorska 
Mati Božja

19h (STOPIČE) + Miha Hudelja, obl.

ČETRTEK
3. julij
Tomaž

19h (DOLŽ) + Marija Šašek, obl.

PETEK
4. julij
Urh (Ulrik, Uroš)

18h (DOLŽ) ++ starši Hočevar (Vrhe - Greben)
19h (STOPIČE) za duše v vicah

SOBOTA
5. julij
Ciril in Metod

19h (STOPIČE) ++ Terezija Šimc in stari 
starši Šimc

14. NEDELJA 
MED LETOM
6. julij

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) + Franc Podržaj


