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V nedeljo, 2. 9. bomo praznovali že tradicionalni 11. župnijski dan. Čeprav je
vsaka nedelja nekakšen župnijski dan, bo ta dan posebna in dodatna možnost za
utrjevanje naše povezanosti in pripadnosti isti župniji.
Ob 10. uri bomo v baziliki praznovali sveto mašo. Sveti maši bosta tudi ob 6.
in 8. uri.
Po sveti maši, se bo pričel zabavni del dneva.
Sodelavci bodo poskrbeli za hrano in pijačo.
Od 12. ure dalje bodo potekale športne (odbojka,
nogomet, košarka) in družabne igre (balinanje,
mini golf…). Imeli bomo tudi srečelov!
Ob 13.00 in 14.30 bo vodeni ogled po stiški baziliki
in delu samostana.
Ob 14. in 16. uri pripravljamo v sodelovanju z Muzejem krščanstva na slovenskem brezplačni vodeni ogled muzeja. Za strokovni in
kvalitetni ogled bodo poskrbeli muzejski vodiči
VABILO: vabimo in prosimo gospodinje, da pripravite za župnijski dan nekaj
peciva in ga, v soboto popoldan, prinesete v Župnijski dom. Ker bomo naslednjo nedeljo (9.9.) obhajali slovesnost ob sprejemu relikvij, bo nekaj peciva
dobrodošlo tudi takrat. Zato prosimo gospodinje da se dogovorite, katere bi pripravile za ž. dan in katere za drugo slovesnost.
Vabimo vse, ki ste pripravljeni prispevati kakšen dobitek za srečelov, da ga
prinesete v Župnijski dom, v tednu pred župnijskim dnevom. HVALA!
V
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Marijino vnebovzetje
Marijino vnebovzetje („veliki šmaren“, „velika maša“) je
najstarejši Marijin praznik. V Jeruzalemu so že v 5. stoletju
obhajali 15. avgusta spomin dneva, ko je Marija zaspala. V 6.
stoletju se je praznovanje razširilo po vsem Vzhodu. V Rimu so
uvedli ta praznik v 7. stoletju z imenom Marijino rojstvo za nebesa. Vnebovzetje
blažene Device Marije pa izhaja iz 8. stoletja. Že v 7. stoletju so praznik obhajali
z vigilijo. Praznik je postal zelo priljubljen in so ga zato slovesno obhajali. Šele 1.
novembra 1950 pa je papež Pij XII. slovesno razglasil versko resnico, da je bila
Marija „po končanem teku svojega zemeljskega življenja s telesom in dušo vzeta
v nebeško slavo.“
Verska resnica o Marijinem vnebovzetju
skuša s človeškimi besedami približati skrivnost
Božjega delovanja.
Seveda so te besede vedno skromnejše
in mnogo bolj omejene kot skrivnost, o kateri govorijo. Kdo bi mogel doumeti, kaj vse je
obseženo v resnici o Marijinemu vnebovzetju?
Tudi si ni mogoče prav predstavljati, kako in kje
se je izvršilo to končno Marijino poveličanje in
njena dopolnitev v nebeški slavi.
Marija je umrla, kakor umirajo vsi ljudje, a njeno
telo ni strohnelo v grobu, ne čaka več vstajenja.
Takoj po smrti jo je Jezus obudil in Marija je
zaživela novo, lepše življenje po duši in telesu,
ki traja vso večnost pri Sinu v nebesih.
To posmrtno „odlikovanje“ je Jezus skoraj
moral dati svoji Materi. Po njegovih načrtih in
željah ni bila niti trenutek pod izvirnim grehom - saj je bila brez njega spočeta - in
zato tudi kazen za greh ni mogla pasti nanjo. Pa tudi sinovska ljubezen mu tega
ni dovoljevala.
Marija pa ni bila tesno povezana z Jezusom samo v njegovi otroški dobi, ko ga
je ob rojstvu vesela pokazala pastirjem, pozneje pa darovala in iskala v templju,
temveč tudi v njegovem javnem življenju. Marija je tista, ki je bila in ostane poleg
Kristusa najbližja Bogu in najbolj upodobljena po Kristusu.
To, kar se je zgodilo na Mariji, kaže vnaprej, kaj se bo zgodilo na nas vseh.
V Mariji se je v času že uresničilo tisto, kar naj se za nas vse uresniči ob koncu
časov. Tako vsi upamo na nebesa, na tisto dovršitev in dopolnitev, ki jo je Kristus
dosegel s svojim vstajenjem, nam pa jo je obljubil postavil za cilj. Marija je to
končno dopolnitev že doživela, ker je verovala. Tudi mi smemo upati, da jo bomo
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doživeli, bomo božjo besedo poslušali in se po njej ravnali.
Tako gre ob tem prazniku tudi za nas, za našo prihodnost. Marijino življenje in
njeno poveličanje sta zgled za nas. Naše telo ni nekaj postranskega; dovršen in
dopolnjen bo ves človek. Večnega življenja ne bo deležna le naša duša, tudi telo
bo vstalo in bo deležno nesmrtnosti; poveličano bo.
Verovati v večno življenje pomeni upati, da ne bo nič od tega, kar storimo ali
delamo, šlo v izgubo, temveč da „bomo vse odlične sadove narave in našega
truda potem, ko smo jih v Gospodovem duhu in po Gospodovi volji razvijali na
zemlji, znova našli toda očiščene vsega madeža, presvetljene in preobražene.
V Mariji, eni izmed nas, se je tako že zgodilo. In to je za nas velika obljuba: nismo
določeni za smrt, temveč za življenje nismo določeni za uničenje, temveč za
vstajenje.

oratorij 2012
Letošnji oratorij bo pod geslom: “Grem jaz” potekal od 6.
do 31. avgusta. Središčni lik oratorija bo sv. Marija Mozzarello, sodelavka sv. Janeza Boska in ustanoviteljica reda Hčera
Marije Pomočnice.
Otroci se lahko še prijavijo na oratorij. Prijavnice lahko dobite v Župnijskem
domu, zakristiji ali pri samostanskem vratarju. Prijavnice oddajte v Župnijski
dom ali nabiralnik pred vrati.
Pričetek oratorija bo v nedeljo, 26. avgusta ob 18. uri.

bl. Alojzij Grozde
Večini je dobro poznano, da je blaženi mučenec Lojze Grozde, svojo zadnjo pot začel prav v Stični. Pri
jutranji maši 1. januarja 1943 je opravil spoved in prejel obhajilo, ter se nato z vlakom odpravil proti domu.
Na poti so ga ugrabili, ter zaradi zvestobe Jezusu, veri
in Cerkvi mučili in umorili.
Zaradi povezanosti s Stično, smo od škofije Novo
mesto dobili zagotovilo, da bomo tudi v stiški baziliki
dobili njegove relikvije. To je del njegovih zemeljskih
ostankov, ki sicer počivajo v oltarju na Zaplazu.
Relikvije bomo iz rok novomeškega škofa Andreja
Glavana, prejeli v nedeljo, 9. septembra 2012 pri
maši ob 10. uri.
Počasi urejamo bl. Alojziju Grozdetu v čast, spodobno kapelo v dosedanji
kapeli sv. Alojzija Gonzage.
S prejemom relikvij bomo v naši cerkvi in župnij še bolj povezani z bl. Alojzijem Grozdetom, tem junaškim pričevalcem za Boga in vero.
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koledar
13. avgust - FATIMSKI DAN - ob 20.00 romarska maša in procesija
14. avgust - romanje v strunjan
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE - maše ob 6., 8. in 10.
20. avgust - sv. Bernard - maše ob 6.30 in ob 20. Ob19. molitvena ura.
26. - 31. avgust - oratorij 2012
2. september - ob 10.00 - župnijski dan
3. september - VEČERNE MAŠE BODO ODSLEJ OB 18. URI
3. september - ob 12.00 - vpis prvošolcev
3. september - ob 18.00 - razdelitev urnikov GŠ Jakoba Gallusa
3. september - ob 19.00 - roditeljski sestanek za starše vseh razredov
4. september - ob 10.00 - molitev pred Najsvetejšim
4. september - ob 19.00 - seja odbora za mladino
5. september - ob 19.00 - seja župnijskega pastoralnega sveta
7. september - prvi petek - obhajilo na domovih
7. september - ob 17.00 - 3. vpis učencev v GŠ Jakoba Gallusa
8. september - ob 10.00 - MARIJINO ROJSTVO - maše ob 7., 10. in 18.
9. september - ob 10.00 - sprejem relikvij bl. Alojzija Grozdeta
- blagoslov šolskih torbic
10. september - V TEM TEDNU PRIČNEMO Z VEROUKOM

razvedrilo
ŠOLA NA LUNI – Po razlagi zakonitosti na Luni reče Mirko profesorju: »Bilo bi fantastično, če bi bila naša šola na Luni!« »Kako pa ti
pride kaj takega na misel?« vpraša profesor začudeno. »Pa saj ste
nam rekli, da so na Luni vsi predmeti šestkrat lažji!«
KATASTROFA – Matjaž piše domačo nalogo. »Ati, kakšen stavek
je to: V hiši ni piva.« Oče zavzdihne: »To ni noben stavek, to je
katastrofa!«
PO GLASU – »Matej, ne morem razumeti, kako da si tako umazan. Kaj te mama nikoli
ne okopa?« se čudi učiteljica. »Ne, pravi, da je to nekoristno delo. Pozna me namreč po
glasu,« odgovori Matej.
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