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Jezusove napovedi o dovršitvi sveta in zgodovine,
ki jih beremo na zadnje nedelje v cerkvenem letu, niso
grožnje, ki bi zbujale strah, ampak obljube, iz katerih
se hrani krščansko upanje. Tako so jih doživljali prvi
kristjani, ki so ob njih začeli moliti in klicati: »Pridi,
naš Gospod! Pridi, Gospod Jezus!« Sv. Avguštin je v
5. st. spraševal svoje vernike: »Kakšna je vendar naša
ljubezen do Kristusa, če se bojimo njegovega prihoda?«
»Strah je slab svetovalec.« Ta pregovor velja tudi na
tem mestu. Kristjani nasprotujemo širjenju strahu z
alarmantnimi napovedmi. Čeprav nimamo receptov za
reševanje vseh vprašanj, vemo, da je usoda tega sveta
v Božjih, torej dobrih rokah. Cerkev je nositeljica upanja za svet. Ostaja vedno mlada
tudi zato, ker odpira obzorja prihodnosti.
Blaženi Janez Pavel II. je kot izziv današnjemu pesimizmu in strahovom zaklical:
»Ne bojte se. Odprite na stežaj vrata Odrešeniku. Prestopite z menoj prag upanja.«
»Moje kraljestvo ni od tega sveta.
Ko bi bilo moje kraljestvo od tega
sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo
ni od tod.«

Kraljevsko
dostojanstvo
vsakega človeka izvira
prav iz tega, da
se odpovemo moči
in oblasti in služi
drug drugemu.

Kralj si … pravičen kralj.
Ne delaš razlik. In tvoje kraljestvo,
je kraljestvo ubogih in pravičnih.
Daj vsakomur od nas, da bomo lahko tudi mi deležni Tvojega kraljestva.

spet bomo mleli...
S sodelavci zmo začeli pripravljati novo številko našega glasila
Mlinček, ki bo predvidoma izšev okoli Božiča.
Vabimo vse, ki bi imeli kakšen zanimiv članek, recept, šalo, pesmico, spodbudno misel... da se pridružite ustvarjalcem in nam to pošljete na elektronski
naslov: mlincek@sticna.si, po navadni poštni na župnijski naslov ali pa prinesete
osebno v Župnijski dom. Lepo vabljeni.

pratika, koledarji...
Izšla je nova Družinska pratika. Ravno tako so že prišli Marijanski
koledarji, v kratkem pa pričakujemo tudi stenske enoslistne koledarje. Vse to imate na razpolago v Župnijskem domu.

starši in mladi pozor
S svojimi dejavnostmi skuša ŽMC omogočati mladim, da
koristno preživijo svoj prosti čas, da duhovno rastejo, se oblikujejo in izobražujejo. Mladi lahko dobijo priložnost za odkrivanje in razvijanje talentov in si med seboj pomagajo. V centru imajo mladi čas za medsebojni
pogovor, ter občutijo, da so sprejeti in se zato počutijo doma.
Pravila vedenja v okviru mladinskih projektov in programov so za vse enaka in
temeljijo na krščanskih moralnih načelih. Temelj vzgoje je preventivni sistem, ki
temelji na veri, razumu in ljubeznivosti.
Zaradi porasta uporabe škodljivih in nedovoljenih substanc med mladimi, tudi
osnovnošolskimi otroki, smo se na seji odbora za mladino odločili, da ponovno
poudarimo in izpostavimo nekja točk iz pravilnika ŽMC.
V prostorih Mladinskega centra ne kadimo. Osebam mlajšim
od 18. let je prepovedano kaditi na celotnem podro č ju samostana. V primeru kršitev bomo sproti obveš č ali starše.
Alkoholiziranim osebam in osebam pri katerih obstaja sum,
da so zau ž ili drogo je vstop prepovedan. U ž ivanje alkoholnih
pija č ali drugih opojnih substanc v prostorih Mladinskega
centra ni dovoljeno. Glede kršitev bomo ukrepali kot nam to
naro č a zakon RS.

Urnik srečanj mladinske skupine ostaja nespremenjen in je vsak petek med 19.
in 21. uro.

poromali bomo
Leto vere nas spodbuja tudi k tovrstnim pobožnostim. Zato za
prihodnje leto pripravljamo več romanj.
V postu bo gotovo zanimivo in privlačno peš romanje na Zaplaz, ki počasi postaja že tradicionalno. Predvidoma bo na 4. postno nedeljo, 10. marca.
Med prvomajskimi prazniki, od 28.4. do 1.5. pripravljamo romanje v Rim.
Poromali bomo v vse štiri bazilike in katakombe. Udeležili se bomo avdience
s svetim očetom. Poleg tega pa bo stalo še dovolj časa da si bomo ogledali poglavitne značilnosti mesta Rima. Na povratku se bomo ustavili še v Asissiju in
poromali na grob sv. Frančiška in sv. Klare. Zaradi organizacije in potrebnih
prdhodnih rezervacij prosimo, da vsi, ki bi vas romanje zanimalo, to sporočite.
Okvirna cena romanja za odrasle se bo gibala med 200 in 300 €.
V soboto, 25. maja bomo pripravili romanje k koreninam naše vere. Podali se
bomo v Oglej, od koder so k nam prihajali misijonarji in nam prinesli krščansko
vero. Iz Ogleja je tudi Patriarh Peregrin ustanovil naš samostan.
Soboto, 8 junija pa bomo poromali na sv. Višarje.
Vabimo Vas da razmislite in se nam na kakšnem od romanj tudi pridružite.
Potrudili se bomo, da bomo na vseh romanjih pripravili dober in bogat duhovni
program. Poskrbeli pa bomo tudi za prijetno druženje in razvedrilo.

naši rajni
Ob smrti Antona Grčmana iz poljan so za svete maše in v
dobrodelne namene darovali:
Žena Apolonija, sin Janez, sin Boštjan z družino, sin Tone z družino, sin Milan
z družino, hči Marjetka z družino, sestra Pavlina, brat Branko, sestra, nečakinja
Marija z družino, nečak Polde z družino, nečak Lojze Grčman z družino, Mandkovi, Marko Lekan z družino, Angelca Grčman, Podkrajškovi, Iz Poljan: Platnikovi,
Nograškovi, Iz Virja: družina Nograšek, Pepca Godec, Tone Cilenšek z družino,
Karel Janežič, Mari Okorn iz Stične, Maroltovi iz Gaberja, Dučevi iz Lazov nad
Krko, Gregurčevi iz Obolnega, Rogljevi iz Gaberja, Zupančič Rudolf in Majda,
Povšnikarjevi iz Zgornje Besnice, Muharjevi iz Javorja, Anica Lenčnik iz Sostrega, Lojze Visinski in Rezka z družino iz Zadvora in Bernardovi iz Sel.

Bog povrni za Vaša dobra dela. Naj bo Bog usmiljen in velikodušen plačnik
pokojnemu Antonu.

koledar
22. november - Sveta Cecilija ob 18.00

Ob 18.00 sveta maša v čast zavetnici cerkvene glasbe za žive in pokojne pevce.
Po sveti maši srečanje za pevce v Župnijskem domu.

1. december - ORATORIJSKI DAN od 9.00 do 15.00
2. december - prva adventna nedelja

Na 1. adventno nedeljo, bo pričel romati Marijin kip. Vabim vse družine in soseski, ki bi želele za en večer sprejeti Marijin kip in ob njem moliti, da to čimprej
sporočite v župnijski dom ali na: info@sticna.si. VABLJENI!

4. december - seja župnijskega pastoralnega sveta ob 19.00
6. december - obisk sv. Miklavža pri starostnikih
5. december ob 17.00 - obisk sv. Miklavža za otroke
6. december - obisk sv. Miklavža pri starostnikih
7. december - obisk bolnikov in ostarelih
8. december - Brezmadežna - maše ob 7., 10. in 18.
12. december - seja župnijske Karitas ob 19.00
16. december - priprava na spoved in spovedovanje
16. december - pričetek božične devetdnevnice

Devetdnevnica pomeni 9-dnevno intenzivno pripravo na praznike. Ta čas naj bi
zaznamovalo več molitve, premišljevanje, dobra dela in spokorna dejanja. Temu je
namenjena tudi božična devetdnevnica. Za otroke bo potekala vsak dan ob 19. uri
v opatovi kapeli.

21. december - obisk bolnikov pred prazniki
23. december ob 18.00 - žive jaslice za najmlajše
25. december - BOŽIČ
Svete maše bodo ob polnoči, 8., 10. in 18. uri. Ob 16. bo sv. maša tudi v Metnaju.

razvedrilo
ZAKON – »Sta se z možem kdaj sprla?« – »Ne, nikoli.
Vedno sva bila oba mojega mnenja.«
VSAKDANJI KRUH – »Zakaj prosimo Boga za kruh vsak dan? Lahko bi
ga prosili le enkrat na teden,« pravi katehet. Lučka odgovori: »Vsak dan
ga prosimo zato, da je kruh vedno svež.«

