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Ob spremenjenju na gori so apostoli
odkrili
v
Jezusu
nepredvidljive
razsežnosti. Obsijala ga je luč, ki o njej
niso niti slutili. Pogovarjal se je z
osebami, o katerih so nekaj vedeli le iz
starih knjig. Glas iz neba je razodel, da je
Jezus ljubljeni Sin in da je tega Sina treba
poslušati.
Jezusovo telo je bilo spremenjeno in
razsvetljeno. Takšno je moglo postati, ker
je bilo poprej spokorjeno. Jezus ga ni
mučil, ker bi ga preziral, saj je vedel, da je božja umetnina. Naučil pa
ga je, da mora služiti. Nobeno premagovanje telesnih želja ni prijetno
– svet ga razglaša za nesodobno – toda tako premagovanje prinaša
veselje in razsvetljenje duha.
Postni čas tudi nas vabi, da se pustimo popeljati na goro
spremenjenja; da se naužijemo lepote poveličanega Gospoda in iz te
lepote živimo, ko se spet podamo v nižino vsakdanjega življenja.
In kako se imenujejo te gore spremenjenja na katere nas vabi
Jezus? To so: Dobrota, Ljubezen, Usmiljenje, Potrpežljivost, pa tudi
Molitev, Spoved, Sveta maša …
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DRUGA POSTNA NEDELJA
Mr 9,9

TRETJA POSTNA NEDELJA
Jn 2, 15

In medtem ko so šli z gore, jim
je naročil, naj nikomur ne
pripovedujejo tega, kar so videli,
dokler Sin človekov ne vstane od
mrtvih.

In iz vrvi je spletel bič ter vse
izgnal iz templja z ovcami in voli
vred. Menjalcem je raztresel denar
in prevrnil mize …
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V sredo, 4. marca, smo imeli redno sejo župnijskega pastoralnega
sveta. Po molitvi nekaj postaj križevega pota, smo pregledali zapisnik
prejšnje seje. Nato smo se lotili načrtovanja za prihodnje obdobje.
Člani župnijskega pastoralnega sveta bomo molili križev pot 15.
marca. Dogovorili smo, da bo v nedeljo, 15. marca, ob 15. uri križev pot
tudi v Metnaju. 29. marca bomo križev pot molili po poti na Nograd, 4.
aprila pa po poti do cerkvice na Pristavi.
V soboto pred cvetno nedeljo bomo imeli oratorijski dan, na katerem
bomo poleg drugih zanimivi reči izdelovali butare. Namen srečanja je,
naučiti se izdelovati butare, kakršne so v navadi v naši župniji. Ob tej
priložnosti bomo izdelali tudi veliko butaro, ki bo nato krasila baziliko. K
sodelovanju vabimo može, ki znajo in imajo veselje do izdelovanja butar,
da nam priskočijo na pomoč in naučijo najprej animatorje, nato pa vse
ostale izdelovati butare. Zainteresirane vabim, da mi to sporočijo.
Precej pozornosti smo namenili tudi dnevu celodnevnega češčenja.
Ta dan bomo imeli v soboto, 21. marca. Pričeli bomo s sveto mašo že v
petek ob 18. uri. Nato bo vso noč možnost za molitev pred Najsvetejšim
za posameznike, družine ali skupine. Zjutraj, ob 6.30 bo sveta maša in po
maši se bo češčenje nadaljevalo po zaselkih in skupinah. Celodnevno
češčenje bomo zaključili s sveto mašo ob 18. uri.
Za češčenje bomo pripravili razpored molilcev. Vabimo vse, da se čim
prej javite, ob kateri uri ste pripravljeni nekaj časa preživeti v osebni in
skupni molitvi.
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8. MAREC – ob 19.00 – SREČANJE BERNARDOVE DRUŽINE
11. MAREC – ob 19.00 – SEJA SODELAVCEV ŽUPNIJSKE KARITAS
14. MAREC – ob 9.00 – DUHOVNA OBNOVA ZA SODELAVCE KARITAS
14. MAREC – SREČANJE VODITELJEV ORATORIJEV NA RAKOVNIKU
21. MAREC – DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
22. MAREC – SREČANJE DRUŽIN LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE
27. MAREC – ob 18.00 – SREČANJE ZA MLADE – O FATIMI
29. MAREC – SKUPNA PRIPRAVA NA SPOVED IN SPOVEDOVANJE
4. APRIL – ORATORIJSKI DAN – izdelovanje butar za cvetno nedeljo
5. APRIL – CVETNA NEDELJA – maše ob 6 in 9. uri
5. APRIL – SREČANJE BRALCEV – po sveti maši
8. APRIL – ob 18.00 – PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST
11. APRIL – ob 19.00 – VELIKONOČNA VIGILIJA IN KRŠČEVANJE
12. APRIL – ob 6.00 – VELIKA NOČ - vstajenjska sveta maša
– ob 10.00 – VELIKA NOČ – druga velikonočna sveta maša
19. APRIL – ob 15.00 – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – romarski shod
17. MAJ – ob 10.00 – PRVO SVETO OBHAJILO
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V nedeljo, 22. marca, bomo v naši baziliki
gostili srečanje družin naše nadškofije. Glavni
organizator prireditve je Škofijski urad za družino.
Srečanje se bo pričelo ob 15. uri v baziliki s
predavanjem p. dr. Christiana Gostečnika. V času
predavanja bo za otroke potekal program v različnih
delavnicah. Sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval
nadškof Alojz Uran. Po sveti maši bo možnost
ogleda razstave zvezkov, ki so jih prispevale
slovenske družine ob romanju podobe Svete
Družine po njihovih domovih. Na trgu pred baziliko
bo nato skromna pogostitev za vse prisotne romarje.
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Stiška župnija se, z Božjo pomočjo in
sodelovanjem župljanov, lepo razvija. Poleg
duhovne oskrbe vseh generacij, skušamo
vsakomur priskočiti naproti tudi z različnimi
programi in projekti, ki jih izvajamo preko
Župnije ali Župnijskega mladinskega centra.
Zadnji tak projekt, ki ga načrtujemo, je
postavitev večnamenskega igrala za otroke.
Igralo bo stalo na zelenici pred Župnijskim
domom, ob terasi Čajnice in prodajalne Sitik.
Igralo smo naročili pri priznanem
dobavitelju igralne opreme Gonzaga-pro. Ker
so predpisi, ki urejajo postavitev tovrstnih
igral zelo strogi, smo izbrali najboljšega
ponudnika, ki nam lahko zagotovi:
 Igrala so zasnovana, konstruirana in izdelana pri svetovno priznanemu izdelovalcu
igral in opreme TLF. Izdelana so iz globoko impregniranega lesa skandinavskega
izvora in so zato zelo obstojna ter odporna na naravne vplive.
 Zaradi uporabe naravnih konstrukcijskih materialov, odetih v izbrane umirjene
barvne kombinacije se igrala odlično vklopijo v naravne ambiente parkov, otroških
igrišč, šolskih okolišev in drugih urbanih ambientov.
 Igrala so zasnovana tako, da spodbujajo domiselnost pri iskanju novih oblik igre,
spodbujajo komunikativnost in druženje med otroki ter razvoj motorike otrok,
mladostnikov in vseh ostalih uporabnikov.
 Vsa igrala so TUV certificirana in ustrezajo vsem evropskim normativom EN
1176.
Zaradi predpisanih standardov in varnosti otrok igralo ne bo poceni. Ne
bomo sicer v ta namen zbirali sredstev z nabirkami ali dodatnimi ofri, bomo pa
skušali za podporo tega projekta dobiti določena sredstva tudi iz družbenih
institucij in s pomočjo donatorjev. Zato tako Župnija, kakor tudi Župnijski
mladinski center vabita vse, posameznike in gospodarske družbe, ki ste
pripravljeni za postavitev tega igrala darovati svoj dar, da to storite na TRR:
02041-0254482021, s pripisom IGRALO.
Župnija bo postavila to in še kakšno drugo igralo. Vi, dragi starši, zlasti
mlajši, pa se potrudite, da bo v prihodnosti na tem igralu dovolj, oziroma veliko,
novih otrok. ☺ ☺ ☺

