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od 22. junij – 30. junij 2013

LEPA NEDELJA V ŠENTJANŽU - 23.6.2013 s procesijo
Šentjanž ob 9.30: +  IVANA  IN  IVAN BART
                                  +  TOMAŽ BUKOVC -6.obl., TONČKA IN STANKO BUKOVC
Sv. Peter na Kronski gori: ni svete maše

24. junij – god Sv. Janeza Krstnika
Šentjanž ob 18.00: + IVANKA GUZEJ /Plodnerjevi/
V torek 25.junija bo sveta maša v Eminem domu ob 10.00.

Sobota 29.6.2013
Sv. Peter na Kronski gori ob 9.30: MAŠA ZA + GNAMUŠ ANTON-a –obl.
Šentjanž ob 18.00: + MARIJA CESAR – obl. - R

LEPA NEDELJA Pri Sv. PETRU na Kronski gori - 30.6.2013 s procesijo
V Šentjanžu ni svete maše, vabljeni na Kronsko goro.
Sv. Peter na Kronski gori ob 9.30: MAŠA ZA ŽIVE IN RAJNE FARANE PZŽD
Pred mašo slovesna procesija z štirimi oltarji in godbo na pihala.
Prihodnjo nedeljo bo Lepa nedelja na pri Sv. Petru na Kronski gori ob 9.30 uri.  Takrat pa v
Šentjanžu ni svete maše. Prosim v petek za pomoč pri krašenju in sodelovanje. Olepšajte
svetišče kot znate le vi.
Na praznik Sv. Petra in Pavla 29. junija pa bo slovesna sveta maša s somaševanjem ob 9.30 na
Kronski gori. Vabljeni v večjem številu k maši praznika.

Hvala za lepo sodelovanje tukaj pri Šentjanžu, za lepo ozaljšano cerkev in za
pomoč pri pripravi in izvedbi našega dekanijskega pohoda na Gruberjev vrh. Bog
povrni vsem in vsakemu.

12. nedelja med letom

 »Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a)

Evangelij današnje nedelje nam pomaga odgovoriti na vprašanje »Kdo je Jezus?« Za pravi odgovor
ni treba biti najboljši učenec, ampak je treba sprejeti samega sebe in stopiti na pot, ki ni lahka:

nositi je treba svoj križ in večkrat tudi križe drugih. Jezusa ne zanima, kaj mislimo o njem. Zanj je
pomembnejše, če smo pripravljeni sprejeti vse, kar življenje nosi s seboj, sprejeti kot dar in kot križ

ter nesti do konca poti. On nas jemlje resno, ker nam je dal življenje kot nalogo, ki ima točno
določeno poslanstvo in cilj. Biti kristjan je zato resna in odgovorna naloga. Jezus je rekel: »Kdor

hoče hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj!«



Sveti Janez Krstnik, naš zavetnik
(goduje 24. junija)

Ob današnji lepi nedelji je prav, da nekaj besed namenimo tudi našemu farnemu
zavetniku sv. Janezu Krstniku, ki je edini svetnik, ki uživa to čast, da obhaja Cerkev
njegov rojstni dan.

V judovskih hribih, jugozahodno od Jeruzalema, sta imela svoj mirni dom duhovnik
Zaharija in njegova žena Elizabeta. Živela sta pravično, brez graje, v vseh
Gospodovih postavah. Ista žalost pa je težila oba: bila sta brez otrok in v letih. Ko
pa je nekoč Zaharija opravljal tempeljsko službo, se mu je prikazal nadangel Gabriel

in mu naznanil: "Ne boj se, Zaharija, tvoja molitev je uslišana: Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime
Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom."(Lk
1,12-17).

Zaharija je podvomil, da se more kaj takšnega zgoditi, saj je on star in tudi njegova žena v letih. Za prešibko vero
ga je Bog kaznoval, da je onemel. Ko je dopolnil dneve službe, se je vrnil na svoj dom. V tiho hišico je z Zaharijevo
vrnitvijo prišlo veselje: angelova napoved se je dopolnila. Ko so se Elizabeti dopolnili dnevi in je rodila sina, so
hoteli dati otroku ime po očetu. Srečna mati Elizabeta pa je rekla, da bo otroku ime Janez. Sorodniki in sosedje
so ugovarjali, da ni nikogar v njenem sorodstvu s takim imenom. Nato so pomignili očetu. Ta je vzel tablico in
napisal: "Janez je njegovo ime!" Tedaj se je srečnemu očetu razvezal jezik, zahvalil je Boga v prelepi pesmi in
napovedal poslanstvo svojega sina; da bo prerok Najvišjega, da bo Gospodu pripravljal pot in da bo dal
njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njegovih grehov.

Ko je bil že odrasel, je Janez začutil v sebi Božji klic. Odpravil se je v puščavo, kjer je živel kot puščavnik: oblekel
se je v kameljo kožo, jedel pa je kobilice in med divjih čebel. Hodil je po vsej jordanski pokrajini in ljudi pozival,
naj se spreobrnejo in poboljšajo. Ostro je kritiziral tiste, ki so se samo na zunaj delali poštene in pravične. Tiste,
ki so se res sklenili poboljšati, pa je krstil v reki Jordanu (Mt 3,1-12). Ljudje, ki so se dali Janezu krstiti, so hoteli s
tem simboličnim dejanjem pokazati, da se odrekajo vsej nečistosti svojega poprejšnjega življenja in da bodo
odslej živeli drugače. Tudi Jezus se je prišel krstit k Janezu in tako pokazal, da začenja novo poglavje v svojem
življenju (Mt 3,13-17). Iz tega obreda izvira tudi krščanski krst, ki so ga pozneje opravljali Jezusovi učenci.

Goduje 24. junija. Ta dan predstavlja obletnico njegovega rojstva in se imenuje »kres« ali »kresni dan«, saj je
marsikje v navadi, da kurijo kresove. Pregovor »Ob kresi se dan obesi« nas spominja na dejstvo, da se po
poletnem sončevem obratu dnevi začnejo krajšati. Spomin na smrt Janeza Krstnika se praznuje 29. Avgusta.
Praznik se uradno imenuje »Mučeništvo Janeza Krstnika«, med ljudmi pa je znan tudi kot praznik »Janez brez
glave«.

Iz raznih virov zbrala Anja Onuk.

Iz raznih virov zbrala in uredila Anja Onuk

ORATORIJ 2013 =)
Dragi otroci!

Animatorji in voditelji oratorija tudi letos,
od 15. do 19. julija, pripravljamo oratorij.

Čaka nas veliko iger, petja, veselja,
zanimivih delavnic, molitve in zabave. Skupaj

z junaki letošnjega oratorija se bomo
odpravili na zanimivo potovanje v čarobno

deželo Narnijo. Animatorji že pridno vadimo,
pripravljamo delavnice in se našega skupnega

druženja veselimo! Prijavite se še.

Poletje z Bogom 

Poletje je čas za užitek! V najtoplejših mesecih se radi odpravimo
na morje, v toplice, na potovanje, v gore ali v hladnejše kraje. Naš

glavni cilj je, da se odpočijemo od napornega in dolgotrajnega
šolskega leta in drugih obveznosti. Na naših počitnicah pa se nam

posebej rado pripeti, da pozabimo na stik z Bogom. Ker »počitka od
Boga« ne potrebujemo, je prav, da ga vzamemo s sabo. Kako?

Povsod, kjer počitnikuješ, lahko najdeš kotiček, kjer si lahko vzameš
trenutek ali dva za molitev. Bodi prijazen do drugega in pomagaj

tistim, ki potrebujejo tvojo pomoč. Sprehodi se skozi naravo in imej
odprte oči, ušesa in nos! Vse, kar je Bog ustvaril, je okoli nas. Če
znamo to spoštovati in občudovati, laže spoštujemo tudi sebe in

druge.


