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od 8. junij – 16.junij 2013

Sobota 8.junij 2013
Šentjanž 18.00: + ALBIN RAZGORŠEK – obl. –R - Marjan
10. NEDELJA MED LETOM – 9.6.2013
zaključek veroučnih srečanj v tem veroučnem šolskem letu
Šentjanž ob 8.00: + JOŽE ŠTAHER – obl. IN + HELENA - Igor
Sv. Peter na Kronski gori ob 9.30: + IVANA NAVODNIK /Alojz Pokržnik/ - Marjan
Ponedeljek 10.junij 2013
Šentjanž ob 17.00: + MARIJA HARTMAN – osmina
Torek 11. junij 2013
Sv. Ema ob 17.00: + MILAN KOLLAR - R
11. NEDELJA MED LETOM – 16.6.2013
Šentjanž ob 8.00: + LIDIJA ŽVIKART – R
+ ANTON BREZOVNIK - R
Sv. Peter na Kronski gori ob 9.30: + JOŽEF GNAMUŠ /Miran z družino/
Po maši bo seja ŽPS župnije Sv. Peter na Kronski gori. Vabljeni.

Nova Družina.
V soboto bo pri Sv. Petru ob 18.uri SREČANJE CERKVENIH PEVCEV dekanije Mežiška dolina-Dravograd.
Vabljeni v velikem številu.
Preteklo nedeljo ste darovali pri ofru ob prvi nedelji v mesecu: Šentjanž: 71,30 €
Sv. Peter na Kr.gori: 33,46 €.

V torek zvečer 11. junija je po maši seja ŽPS v Šentjanžu. Vabljeni člani na srečanje.

10. nedelja med letom
»Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: ˝Ne jokaj!˝« (Lk 7, 13)
Evangelist Luka nam v današnjem evangeliju spregovori o Jezusu, ki mu je bolečina uboge vdove, ki je
izgubila edinega sina, segla globoko v srce, zato ga je ozdravil. Ko so navzoči to videli, so vzklikali od
presenečenja: »Bog je obiskal svoje ljudstvo!« Jezus je z obujanjem od mrtvih dokazal, da ni navaden
človek, ampak Bog, kajti nihče drug ni sposoben ljudi vračati iz smrti v življenje. Izraelci so čutili, da je Bog
med njimi, da jih ni zapustil, ampak je prišel k njim in jih iztrgal iz njihove zapuščenosti.
»Če bom videl čudež, bom veroval!« se izgovarja marsikdo in s tem kaže, kako velika je njegova nevera.
Vere ne smemo zamenjevati z gledanjem in čudež ne more biti dovolj velik razlog za močno vero. Veruješ
namreč v nekaj, kar ne vidiš, kar ti ni jasno, kar si ne moreš razložiti s svojim razumom, pa vendar čutiš, da
mora biti res, sicer bi bilo tvoje življenje velik nesmisel.

Kar sejemo,to žanjemo!
Staro ljudsko modrost pozna prav vsak. Razumljivo, če ne poseješ, tudi
zaman pričakuješ, da bo kaj zraslo. In če tudi je pognalo, če ne
neguješ, okopavaš, zalivaš, se kaj kmalu še tisto, kar je pognalo,
posuši. To velja tudi za letošnje veroučno leto, ki se počasi izteka,
veroučenci pa dobivajo pohvale, potrdila in spričevala. V minulem letu
so se zagotovo nekaj naučili, spoznali in ugotovili. Znanje je
pomembno, saj moramo vedeti, v koga verujemo. Kot je zapisal sv.
Pavel: "Vem, komu sem veroval!" Vendar eno je vedeti, drugo pa je po
spoznanem živeti. Nekateri otroci obisk verouka jemljejo kot nekaj
`poleg`drugih obveznosti, nekateri pa se skupaj s starši trudijo, da
osvojeno znanje doseže tudi svoj namen. Priznati je treba, da so danes
otroci in njihovi starši veliko bolj obremenjeni z raznimi obveznostmi.
Zato jim gre vsa zahvala za njihovo dobro voljo in trud.

Bog ne tehta količine stvari, ki
smo jih opravili, ampak tehta
ljubezen, s katero smo jih
opravili.
(Jacques Loew)

Z današnjo nedeljo končujemo to veroučno leto, zato vse pohvale in zahvale tudi katehistinjama in
gospodu župniku, ki so se po najboljših močeh trudili, da bi otrokom in mladim posredovali skrivnosti
vere. Za konec pa še eno priporočilo vsem - naredite počitniški načrt, v katerem bo nekaj za Boga in
duha, nekaj pa za dušo in telo. Nič ne stane kdaj pa kdaj čez dan pomisliti na Boga, vzeti si urico za
nedeljsko mašo , ali izreči kratko molitev. Psalmist pravi: "Le v Bogu se spočije moja duša…!
Gospod, končujemo šolsko leto, končno so prišle počitnice. Od
dela smo utrujeni, potrebujemo počitka in osvežitve.
Izročamo se v tvoje roke in se ti zahvaljujemo za to šolsko leto,
za naše učitelje, za vse, kar je bilo dobrega in za vse naše uspehe.

 SVETNIK TEDNA 
15. junij: sveti Vid - VIDOVO

Mučenca Vida prištevamo med najbolj čaščene svetnike na Slovenskem.
Posvečenih mu je kar 76 cerkva. So med najstarejšimi in segajo v začetek
krščanstva med Slovenci. Sv. Vida so šteli med 14 pomočnikov v sili. Priporočali so
se mu v premnogih stiskah: za zdravje živcev oči (vida), zoper božjast, ob
nevarnostih bliska in ognja, zoper kačji pik, za ohranitev čistosti,... Za nebeškega
zavetnika so ga imeli: lekarnarji, kotlarji, pivovarji, gluhonemi, viničarji in rudarji pa
tudi odrski igralci in plesalci. Upodabljali so ga na dva načina: kot mladeniča s
palmo in krokarjem, knjigo ali levom, in mučenega v kotlu ali s kotličem v roki.
Sv. Vid je bil Sicilijanec in se je moral zaradi svojega krščanstva že zgodaj umakniti
zdoma. Ustavil se je v Italiji, v Lukaniji, in tam širil krščansko vero. Dioklecijan je
zvedel zanj in ga dal privesti v Rim. Z mučenjem ga je hotel prisiliti, da bi žrtvoval
bogovom. Toda nobena muka se ga ni prijela. Tudi v kotlu vrelega olja ni utrpel
škode. Umrl je v Lukaniji naravne smrti.
Kako imenitno je moralo biti včasih Vidovo, pričajo redki ostanki ljudskih šeg.
Vidovo pomeni začetek »kmečkega poletja«. Krompir naj bi bil dotlej že osut in v
Vidovem tednu zelje posejano. Košnja se obeta, kakor poje pesem:
Prišel bo sveti Vid, češnje zorijo.
Fantje po travnikih travco kosijo.
(Vir: svetniki.org)

Iz raznih virov zbrala in uredila Anja Onuk

