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Na prvo postno nedeljo smo Vam župniki župnij Šentvid pri Stični, Ivančna
Gorica, Višnja Gora in Stična naznanili, da bomo prihodnje leto v postnem
času skupaj obhajali misijon. To bodo nekakšne 14. dnevne duhovne vaje
za vse štiri župnije. Seveda pa bodo pred tem dogodkom tudi priprave.
Nekatere bodo skupne
za vse štiri župnije skupaj, druge bodo potekale
v vsaki župniji posebej.
Vsi štirje župniki Vas ob
tej priložnosti vabimo,
da molite za uspeh misijona.
V Stični se na misijon pripravljamo že od
lanskega postnega časa.
Marsikaj se je v tem
času začelo dogajati, in
marsikaj se bo moralo še zgoriti.
Zato Vas vse vabim, da odprete svoja srca in prisluhnete Božjemu klicu.
Bog nas bo klical po glasu vesti, po krščanskem izročilu in po besedi, ki jo
je zapisal v Sveto pismo. Klical nas bo po zakramentih in nauku Cerkve.
Klical nas bo po naših bližnjih in po dogodkih okoli nas.
Klical bo in klical... Klical bo in čakal...
“Če torej zaslišite njegov klic, ne zakrknite svojih src...”
(prim. Heb 4,7)

stopnice na kor
Če ste se kdaj sprehodili po naši cerkvi ste opazili, da so na desni
strani lesene stopnice, ki vodijo na kor. Če vprašamo pevce, ki se
teden za tednom vzpenjajo po teh stopnicah, kaj o njih mislijo,
boste slišali: “Razmajane, dotrajane, stare, strohnjene, polomljene, nevarne...”
Mislim, da to pove vse. Prišel je skrajni čas, da jih nadomestimo
z novimi. Zavedam se, da je sedanji čas najbolj neprimeren ta tovrstne projekte,
vendar se moramo z tem izzivom spoprijeti. Več načrtov je bilo narejenih. Po
mnogih usklajevanjih tudi z Zavodom za varsto kulturne dediščine bo najbolje,
najlažje in tudi najceneje, če naredimo enake stopnice, le da namesto smrekovega
uporabimo hrastov les. Predračun za takšne stopnice bi bil okrog 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.

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. Najprej
se bomo zaustavili v Medjugorju, kjer si bomo vzeli čas za obisk cerkve, mašo,
skupno in osebno molitev, obisk kraja prikazovanj ali vzpon na Križevac. Poleg
Medjugorja pa 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, ki vsebuje prevoz, 2
nočitvi z zajtrkom in večerjo,
vožnja z barko po rezervatu
ter tipično neretvansko kosilo,
parkirnine in organizacijo 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.

mladinski zbor
Že enajsto leto v naši župniji prepeva tudi mladinski pevski
zbor. Zbor ima v svojem sporedu predvsem sodobno krčansko
popularno glasbo. Ta glasba ima vsebinsko sicer zelo bogata besedila, ki pa so
včasih žal v angleškem jeziku. Kar nekaj besedil smo uspeli prevesti, bodisi sami
ali s pomočjo drugih. Včasih pa se, žal moramo odločiti za izvirni jezik, ker bi
prevod preveč osiromašil sporočilo besedila.
Za to zvrst glasbe je značilen tudi poudarjen ritem, kar se odraža tudi v tem,
da se za spremljavo uporabljajo predvsem ritmični inštrumenti (kitare in tolkala).
40 mladih se v Mladinskem zboru trudi, da je v naši župniji prisotna tudi mladinska glasba. V zadnjem letu so poželi kar nekaj uspehov na različnih nastopih
in na internetu. Zato je prav, da jih v njihovih prizadevanjih podpiramo.
Gotovo ta zvrst glasbe ni vsem všeč. Smo različni in različni so tudi naši
okusi. Verjamem, da je nekomu težko biti pri maši, če so prisotni elementi,
ki ga motijo. To se nam vsem dogaja in je povsem normalno. Zato sem se
odločil, da tukaj objavim datume, kdaj bo Mladinski zbor pel pri mašah,
tako da bo vsakdo lahko načrtoval svoj obisk maše s svojim okusom in
pričakovanji.
PRI MAŠAH: 11. 3. ob 10., 7. 4. ob 19.30 - pri velikonočni vigiliji, 8. 4. ob 10.
pri velikonočni maši, 22. 4. ob 10., 6. in 27. 5. ob 10., 3. in 17. 6. ob 10.
PRI KRIŽEVEM POTU: 25. 3. ob 14.00
V kolikor bo prišlo zaradi usklajevanja z drugimi zbori do sprememb se
opravičujemo!

prva pomoč
Župnijski mladinski center organizira tečaj nujne medicinske pomoči. Tečaj se bo pričel v četrtek, 8. marca ob 18.
uri in bo potekal vse četrtke v marcu od 18. do 21. ure.
Tečaj bo vodil izkušen reševalec in predavatelj na medicinski fakulteti
Anton Posavec.
Tečaj bo dobrodošel mladim, ki se pripravljajo na opravljanje vozniškega
izpita, in koristna osvežitev vsem, ki ste ta tečaj nekoč, davnega leta 19...
že obiskovali.
VABLJENI!

koledar
6. marec - molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
7. marec - pastoralna konferenca - sveta maša ob 9.00
7. marec - seja žpnijskega pastoralnega sveta - ob 19. uri
11. marec - križev pot - ob 14. uri - molitev vodijo pevci
11. - 17. marec - duhovne vaje za samostansko družino
13. marec - molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
14. marec - seja sodelavcev župnijske Karitas - ob 19.00
17. marec - Vera in luč - ob 15.00
18. marec - radijski prenos maše - ob 10.00
18. marec - župnijsko peš romanje na Zaplaz - sv. maša bo ob 13.30
19. marec - sv. Jožef - sv. maše bo ob 7.00, 10.00 in 18.00
20. marec - molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
24. marec - celodnevno češčenje
25. marec - skupna priprava na spoved in spovedovanje
25. marec - križev pot - ob 14. uri - molitev mladinci
27. marec - molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
31. marec - oratorijski dan

razvedrilo
OČE – Zaskrbljeni oče: »Preden sem se poročil, sem
imel tri teorije o vzgoji otrok. Zdaj imam tri otroke in
nobene teorije.«
MAŠKARE – »Darko, lani si dobil prvo nagrado na maškaradi. Se boš
tudi letos našemil?« - »Ja. Z ženo sva se dogovorila, da bova vse, kar bo
ostalo od plače, dala za pustni kostum.« - »In v kaj se bosta našemila?
Seveda, če ni skrivnost!« - »Po položnicah, ki sva jih prejela ta mesec, bi
morala biti – Adam in Eva!«

DOBROTNIK – Učitelj vpraša malo Ano: »Ali mi znaš povedati, kdo je
dobrotnik?« - »Dobrotnik je mož.« - »Gotovo. Tudi jaz sem mož, ali sem
zaradi tega dobrotnik?« - »Ne, gospod učitelj, niste, dobrotnik je dober
mož.«

