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Cerkev vsako leto ob obletnici, ko je bil papež izvoljen, obhaja »papeško
nedeljo«. Za katoličane je ta dan priložnost, da se zavemo, da Cerkev ni ena
od mnogih strank ali zakotno društvo, kakor jo nekateri na žalost vidijo, ampak
velika skupnost, potujoče božje ljudstvo, zbrano izmed vseh narodov in jezikov,
ki ga v Kristusovem imenu vodijo, učijo in
posvečujejo pastirji, tj. škofje s papežem na
čelu. Bogu se danes zahvalimo za to posebno milost, da pripadamo eni, sveti, katoliški
in apostolski Cerkvi. Spomnimo se svetega
očeta, da bi bil po božji volji trdna »skala«, na
katero Kristus neprestano zida svojo Cerkev,
da bi utrjeval svoje brate in sestre v veri in po
zgledu Dobrega Pastirja pasel svoje ovce.
Po izvolitvi kardinala Ratzingerja za novega papeža jih ni bilo malo, ki so se spraševali,
kako intenziven in trajen bo njegov pontifikat,
tudi zato, ker so bila zadnja leta njegovega
predhodnika zaznamovana z boleznijo. Ob
tem velja spomniti, da se je sveti oče, ki je v
tem tednu dopolnil 85 let, še pred slabim mesecem dni mudil v Mehiki in na Kubi, ki sta bili postaji njegovega 23. potovanja
v tujino. O tem, kako je Benedikt XVI. vplival na položaj Cerkve v času svojega
pontifikata, ob njegovih mednarodnih obiskih govorijo tudi naslednji podatki:
vodil je štiri škofovske sinode in tri svetovne dneve mladih, objavil tri okrožnice
ter razglasil Pavlovo leto in leto duhovnikov.
Benedikt XVI. se je v zadnjih sedmih letih soočil s številnimi težkimi vprašanji.
A v krizi Cerkve vidi veliko možnost za vnovično odkritje pristnega katolištva.
"Prosim vas, da me še naprej podpirate z molitvami, da bom s pomočjo Svetega
Duha lahko vztrajal v svoji službi Kristusu in njegovi Cerkvi"
(Benedikt XVI)

šmarnice
Dragi otroci, mame in očetje, dedki in babice ter vsi mladi in
malo manj mladi kristjani: to vabilo je namenjeno vam!
Odrinite z nami na razburljivo in povsem nepredvidljivo potovanje. ISKAT
GREMO BOŽJE KRALJESTVO!
Zakaj?
Ker tam vlada pravičnost. Ker tam ni nikogar, ki bi bil lačen ali osamljen. Ker
tam nihče ne trpi krivice ali pomanjkanja. Ker je tam doma Ljubezen. Ker tam
živi Bog med ljudmi.
Je Božje kraljestvo daleč?
Včasih se zdi zelo daleč. Kadar se prepiramo, kadar
spregledamo uboge med nami, kadar nam je mar le lastna pomembnost, kadar med sabo nismo iskreni, kadar
brezbrižno hitimo drug mimo drugega ... takrat je Božje
kraljestvo res zelo daleč. Ko pa je med nami veselje, preprostost, mir, radodarnost, ljubezen ... tedaj smo že tam!
Kako bomo našli pot?
Sledili bomo evangeljski besedi. V njej je obljuba, da se
je Božje kraljestvo približalo in je med nami.
Kaj naj vzamemo s sabo na pot?
Ne jemljimo ničesar: ne popotne palice, ne torbe ali
obutve. Ne skrbimo zato, kaj bomo jedli in pili ali kaj
bomo oblekli. Iščimo najprej Božje kraljestvo in vse to nam bo navrženo.
In kdaj odrinemo?
Vsak dan v maju bodo, ob 19. uri v Opatovi kapeli, šmarnice za otroke. Ob
20. uri bodo šmarnice za otroke tudi v Metnaju in na Poljanah.
Šmarnice za odrasle pa bodo v cerkvi zjutraj ob 6.30 in zvečer ob 18. uri.

medjugorje
Župnija Stična in Župnijski mladinski center Stična pripravljata 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. Zaradi
zanimanja smo naročili večji avtobus, tako, da je na razpolago še nekaj prostih
mest. Prijave še sprejemamo. Več informacij lahko dobite v župnijskem domu
ali na spletni strani.
Za vse, ki ste se na romarski izlet prijavili bo srečanje v četrtek, 3. maja ob 19.
uri v Župnijskem domu. Takrat boste prejeli vse potrebne informacije, dobili
romarski bilten “Medjugorski utrinki” in poravnali prispevek za romanje.
Naj ponovim, kogar romarski izlet še zamina, na razpolago je še nekaj prostih
mest.

fatimska pobožnost
Leta 2008 je imela naša župnija in župnijska ter samostanska cerkev-bazilika izredno srečo, da je 12 dni gostila kip
fatimske Marije romarice, ki roma po vsem svetu. Ob njem
so se zvrstili vsi slovenski škofje in njihovi verniki. To je
bilo res milostno dogajanje za vso Slovenijo.
Spomin na ta milostni dogodek nadaljujemo tako, da od maja do oktobra,
13. v mesecu, obhajamo v naši baziliki fatimsko pobožnost. Ob fatimskem kipu,
ki je darilo patra Kondorja iz Fatime, vicepostulatorja fatimskim pastirčkov bl.
Frančiška in Jacinte, molimo ob 19.30 rožni venec, ob 20.00 je slovesna mašna
daritev s pridigo o Mariji, nato je med petjem Marijinih litanij in fatimske pesmi
zunaj cerkve procesija s fatimskim kipom in lučkami, na koncu pa prejmemo blagoslov z Najsvetejšim, pred katerim se ponovno izročimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

V letu 2012 bodo fatimski dnevi: v nedeljo 13. maja, ko bo z
nami bo apostolski nuncij Juliusz Janusz, v sredo 13. junija, v petek 13. julija, v ponedeljek 13. avgusta, v četrtek 13. septembra in
v petek 12. oktobra.

koledar
1. maj - JOŽEF DELAVEC - sv. maše ob 7.30 in 18.00
3. maj - srečanje romarjev v Medjugorje - ob 19.00
4. maj - PRVI PETEK - obhajilo bolnikov na domovih
4. maj - priprava staršev in botrov na krst otrok - ob 17.00
6. maj - krščevanje
9. maj - seja ŽPS-ja - ob 19.00
11. do 13. maj - romarski izlet v Medjugorje
12. maj - ministrantska košarka v Želimljem
13. maj - FATIMSKI DAN
20. maj - PRVO OBHAJILO - pri sv. maši ob 10.00
25. maj - priprava staršev in botrov na krst otrok - ob 17.00
27. maj - BINKOŠTI - krščevanje
29. maj - 5. junij - obisk mladih iz Hirschaida
1. junij - koncert Mladinskega pevskega zbora - ob 20.00
25. junij - izlet nagrajenih veroučencev v Gardaland

razvedrilo
POŠTENOST – Učitelj: »Kdo lahko pove kakšen primer,
ki bi potrdil resničnost pregovora: 'Poštenost traja dlje'?«
Janko: »Gospod učitelj, če svoje naloge delam pošteno sam,
traja to tri ure, če pa jih prepišem, samo deset minut.«
ČRTA – 'Spet sem vas zasačil v prestopku,' pravi detektiv v samo- postrežni
trgovini. 'Zakaj ste ukradli svinčnik?' – 'Oprostite, hotel sem napraviti črto pod
svojo preteklost!'
ČAKALNICA – »Zakaj imajo vlaki kar naprej zamudo?« se jezijo potniki. »Kaj
mislite, da smo našo lepo čakalnico zgradili brez potrebe?« jim odgovori postajni
načelnik.
KOKOŠI – Kokoš dolgo časa razmišlja o nekem vprašanju, potem pa nekega
dne zaupa sosedi: »Ali si že kdaj pomislila, da bi nas po jajcih, ki smo jih znesle,
moralo biti veliko več?«

