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Nekoč je nek duhovnik dobil obisk. Obiskali sta ga de mladi redovnici.
Ker je imel prazen hladilnik, se je odločil, da ju bo odpeljal na kosilo v
bližnjo restavracijo. Ker je bil lep dan, so odšli peš. Ko so hodili po ulicah
je duhovnik opazil ljudi, kako se ozirajo in gledajo za njimi. Kmalu je
spoznal da se ljudje ozirajo in opazujejo redovnici.
Naslednjega dne pa je doživel prijetno
presenečenje. Srečala ga je gospa srednjih let, ki se sicer ni imela za verno
in mu dejala: »Nisem katoličanka,
toda ko sem včeraj videla tisti
dve redovnici, ki sta hodili z vami,
sem v sebi začutila bližino nečesa
večjega, verjetno tistega, čemur vi
pravite Bog.
Nista bili redovnici tisti, ki sta
pritegovali pozornost. Njuna oblačila
so pritegovala poglede mimoidočih.
Njuno pristno življenjsko pričevanje je ljudi spominjalo na Boga.
Tudi mi, dragi bratje in sestre smo na vsakem koraku pričevalci nečesa.
S svojimi besedami, kretnjami, dejanji... vedno in povsod nekaj odražamo.
Kristjani smo bili pri krstu poklicani, da pričujemo za Boga. Da sebi, svojim bližnjim in vsem ljudem oznanjamo Božjo bližino, Božjo govorico,
Božjo ljubezen...
Ali je tako? Naj bo teh nekaj postnih tednov priložnost, da skušamo v
svojem življenju še kaj postoriti.

š š
celodnevno cešcenje
Že starodavna praksa je, da ima vsaka župnija enkrat
v letu dan celodnevnega češčenja. Tako se vse župnije
neke škofije, enkrat na leto, razvrstijo v celodnevni molitvi, v zahvaljevanju in prošnjah k Bogu
od katerega prejemamo vsak dober dar
in potrebne milosti v našem življenju.
To je najprej dan hvaležnosti Bogu, dan
ko je vsakdo izmed nas, kakor svečenik,
ki nekaj časa posveti molitvi pred
Najsvetejšim. V naši župniji bomo ta
dan obhajali v soboto, 24. marca. Pričeli
bomo z večerno sveto mašo v petek, 23.
marca, ob 18. uri. Po sveti maši bomo izpostavili Najsvetejše in nato bo češčenje
potekalo do jutranje svete maše, ki bo ob
6.30. uri. Po sveti maši se bo češčenje
nadaljevalo do 18. ure, ko bo večerna
sveta maša in sklep češčenja.
PETEK
ob 18.00 SVETA MAŠA
od 19.00 do 20.00 mladinci in 9. razred
od 20.00 do 21.00 cerkveni pevski zbor
od 21.00 do 22.00 župnijski pastoralni svet
od 22.00 do 23.00 sodelavci župnijske Karitas
od 23.00 dalje molitev posameznikov v tišini
S O B O TA
od 5.00 do 6.00 bogoslužno branje in hvalnice
od 6.00 do 7.00 rožni venec
ob 7.00 SVETA MAŠA
od 8.00 do 9.00 Stična
do 9.00 do 10.00 Metnaj, Mala Goričica, Poljane
od 10.00 do 11.00 jagenjčki (predšolski, 1., 2., 3. in 4 razred)
od 11.00 do 12.00 veroučenci od 5. do 7. r. in birmanci

od 12.00 do 13.00 Gabrje
od 13.00 do 14.00 Dobrava in Pristava
od 14.00 do 15.00 Mekinje
od 15.00 do 16.00 Vir
od 16.00 do 17.00 Rupe, Kafehauz in Mala Dobrava
od 17.00 do 17.30 rožni venec
ob 17.30 večernice
ob 18.00 SVETA MAŠA
IN SKLEP ČEŠČENJA
V času od 23.00 v petek, do 5.00 s
soboto, je čas za molitev posameznikov,
družin ali skupin, ki jih oblikujete sami.
Zaradi boljše preglednosti Vas prosim,
da te ure sporočite, da bomo molitev in
program lažje pripravili. Bog Vam povrni za čas, ki si ga boste vzeli.

medjugorje
Župnija Stična in Župnijski mladinski center Stična organizirata
romarski izlet v Medjugorje in okoliške kraje.
Romarski izlet bo potekal od 11. do 13. maja 2012. Poleg Medjugorja si bomo ogledali še, znameniti most v Mostarju, nasade
mandarin v Opuzenu, naravni rezervat v delti Neretve, Dubrovnik in na povratku
še nekaj glavnih znamenitosti Sarajeva.
Cena znaša: 150 € za odrasle in 135 € za otroke od 2. do 12. leta starosti. Prijave že
sprejemamo. Več informacij lahko dobite v župnijskem domu ali na spletni strani.

stopnice na kor
Prišel je skrajni čas, da stare stopnice na pevski kor nadomestimo z
novimi. Zavedam se, da je sedanji čas najbolj neprimeren ta tovrstne
projekte, vendar se moramo s tem izzivom spoprijeti. Predračun za nove
stopnice znaša okoli 5000 €.
Tako bomo temu projektu namenili velikonočni ofer. Vaše darove ali
donacije za obnovo stopnic boste lahko oddali tudi v nabiralnik, ki bo
stal ob stopnicah ali v župnijskem domu. Ko bomo zbrali dovolj denarja
bomo šli v izvedbo.

koledar
19.
20.
24.
25.
25.
27.
31.

marec
marec
marec
marec
marec
marec
marec

- sv. Jožef - sv. maše bo ob 7.00, 10.00 in 18.00
- molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
- celodnevno češčenje
- skupna priprava na spoved in spovedovanje
- križev pot - ob 14. uri - molitev mladinci
- molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
- oratorijski dan

april - za cerkev skrbijo prebivalci Metnaja
1. april - CVETNA NEDELJA - sveti maši bosta ob 6.00 in 9.00
2. april - čiščenje cerkve pred velikonočnimi prazniki - ob 9.00
3. april - obhajilo bolnikov in ostarelih pred prazniki
4. april - postavljanje božjega groba
4. april - seja ŽPS-ja in sodelavcev za pripravo praznikov - ob 19.00
5. april - VELIKI ČETRTEK - sveta maša on 19.00
6. april - VELIKI PETEK - obredi ob 19.00
7. april - VELIKA SOBOTA

blagoslov ognja - ob 6.00
blagoslov jedil - od 10.00 d0 16.00, v Metnaju ob 15.00
velikonočna vigilija - ob 20.00

8. april - V E L I K A N O Č

procesija in vstajenska maša - ob 6.00
druga praznična maša - od 10.00

9. april - VELIKONOČNI PONEDELJEK

svete maše - ob 7.00, 10.00 in 18.00
EMAVS na Pristavo - sv. maša na Pristavi ob 11.00

razvedrilo

OBISKI – »Morebiti smo se predolgo zadržali,« se
neki gospod opravičuje v imenu obiskovalcev. »Kje
pa,« odvrne gostitelj, »saj vsak dan ob tej uri vstanemo!«

