leto XXII

Bog je namreč
svet tako ljubil,
da je dal svojega
edinorojenega Sina,
da bi se nihče,
kdor veruje vanj,
ne pogubil, ampak imel
večno življenje.
Kdor vanj veruje,
ne bo obsojen;
kdor pa ne veruje,
je že v obsodbi,
ker ne veruje
v ime edinorojenega
Sina Božjega.
(Jn 3,16.18)

junij

11. 6. 2017

Naše življenje je polno skrivnosti. Skrivnostna
je mrtva narava, skrivnostna živa, skrivnostno je
vesolje, skrivnostna sta prostor in čas, največja
skrivnost pa smo ljudje. Kdor dopušča skrivnost,
dopušča obstoj nečesa, kar ga presega. Zato se
nekaterim upira, da bi skrivnosti priznali. Bojijo
se, da bi ob njih postali majhni.
Priznati skrivnosti pa lahko pomeni možnost,
da ob nečem, kar je veliko, tudi sam postajaš
velik. Tako je z našim krščanskim prizna vanje
skrivnosti Boga Očeta, Sina in Svetega Duha.
Nikoli ne bomo mogli pretočiti tega neskončnega
oceana v našo plitvo peščeno jamico. Tistih
nekaj kanglic, ki jih pa le moremo zajeti, nam
daje slutiti, kaj šumi v njegovih globinah.
Najlepše pa je, da je ta Troedini nas ljudi
privzel v svoj ljubezenski krog. Bog Sin je
postal naš Brat. V njegovih žilah šumi naša kri
in v naših njegova. Po njem smo člani Božje
družine, sprejeti v krog večne Božje ljubezni
Skrivnost, ob kateri človeška majhnost postaja
božansko velika.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

ŽUPNIJSKI
DAN
18. junij 2017
V nedeljo, 18. 6. bomo praznovali
že tradicionalni župnijski dan. Čeprav
je vsaka nedelja nekakšen župnijski
dan, ko se kristjani iste župnije zberemo
okrog oltarja župnijske cerkve, pa bo ta župnijski dan posebna in dodatna
možnost za utrjevanje naše povezanosti in pripadnosti isti župniji.
Družili nas ne bodo samo skupna molitev in zahvala ob oltarju, ter sveto
obhajilo, temveč še mnogo različnih prireditev in dogodkov. Skupaj se na
hitro sprehodimo skozi program.
10.00 slovesna maša.
Po sveti maši razdelitev spročeval.
Po končanem programu se bo pričel družabni del dneva.
Sodelavci bodo poskrbeli za hrano in pijačo.
Od 13. ure dalje bodo potekale športne (odbojka, nogomet) in
družabne igre (balinanje, mini golf...).
Ob 13.00 in 14.30 bo vodeni ogled po stiški baziliki in delu
samostana.

•
•
•
•
•
•

Pod strokovnim vodstvom p. Brankota Petauerja si boste ogledali glavne znamenitosti bazilike, njena nastanek in kulturno-zgodovinski razvoj.
Seznanili se boste z zgodovino cistercijanskega reda in njegovim poslanstvom. Sprehodili se boste po križnem hodniku, si ob njem ogledali samostanski refektorij- obednico in kapiteljsko dvorano. Ogledali si boste še
opatovo kapelo in po želji povzpeli do prve galeriji stiškega zvonika.
•
•

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.
Ves čas bo potekal tudi srečolov in tombola.

ŠE NEKAJ VABIL:
Vabimo in prosimo gospodinje, da za župnijski dan pripravite
nekaj peciva in ga prinesete v Župnijski dom v soboto popoldan.
Vabimo žene (in tudi može) da za župnijski dan napečete nekaj
kruha, ki ga bomo nato ponudili drug drugemu. Tudi kruh lahko v
soboto popoldan prinesete v Župnijski dom.
Vabimo vse, ki ste pripravljeni prispevati kakšen dobitek za
srečelov in tombolo, da ga prinesete v Župnijski dom, v tednu pred
župnijskim dnevom.
In še zadnje vabilo, VABIMO VSE, da se svete maše in skupnega
praznovanja župnijskega dneva v čimvečjem številu udeležite.
HVALA!

ORATORIJ 2017
Letošnji oratorij, z naslovom »Dotik nebes«, bo posvečen 100-letnici
Marijinih prikazovanj v Fatimi.
Letos bomo na Oratoriju govorili
o nebeški materi Mariji. Zgodba
pripoveduje o tem, kako se je evangelist
Luka, ko je pisal evangelij o Jezusovem
rojstvu, o njegovem otroštvu, o
njegovih čudovitih delih, besedah, o
tem, da je trpel, umrl in vstal od mrtvih
sem se pozanimal tudi o njegovi Materi.
Spoznal je, da je bila Jezusova mati
najraje v ozadju. Ni se izpostavljala, ni
želela, da se o njej veliko govori. Vse
njeno življenje je bilo usmerjeno v
to, da je dajala prvo mesto Božjemu Sinu Jezusu.
V kratih prizorih bomo gledali Marijino življenje, jo spoznavali in vzljubili,

ob njej pa tistega, ki ga ima ona najraje: njenega sina Jezusa.
Oratorij bo potekal od 20. do 25. avgusta. 2017.
Posebnost letošnjega oratorija bo kolesarski izlet. Sevda prilagojen različnim
starostim in zahtevam.
Prijavnice so na razpolgo v zakristiji in župnijskem domu. V A B L J E N I .

ŽIVETI MARIJIN KLIC
praznovanje fatimske 100-letnice
V letošnjem letu praznujemo stoto obletnico
prikazovanj v Fatimi. Lani nas je v času od maja do
oktobra obiskala milostna podoba Marije romarice
iz Fatime.
Da bi se ta Marijin klic usidral v globini naših
src, obiskuje Marijina podoba v posebni kapelici v
letošnjem letu naše družine in posameznike. Namen
tega je poživitev rožnega venca.
V naši župniji od 13. maja letos dalje že potuje
Marijina podoba v kapelici od družine do družine.
Do konca junija ter kasneje od začetka septembra do
srede oktobra bo krožila po družinah veroukarjev.
Za mesec julij in avgust pa je predvideno, da obišče
tudi ostale družine in posameznike.
Da bi vsi, ki bi želeli imeti doma Marijino podobo
v kapelici dan ali dva, prišli na vrsto, vas vabim, da
se oglasite na 031 598 486 (Karmen) in bomo skupaj
dorekli ustrezen termin.
Petmesečno praznovanje fatimske stoletnice v Cerkvi na Slovenskem bo
doseglo svoj vrhunec na vseslovenskem praznovanju fatimske stoletnice
14. oktobra 2017 v Stični pod geslom: Skupaj živeti Marijin klic."

