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od 25. maj – 2. junij 2013
 SVETA TROJICA – 26.5.2013 – Kvatrna nedelja

Šentjanž ob 8.00: 1.namen: + OTO ČEGOVNIK, VRHOVNIK MARIJA in FRANC
                       (Klukovi starši) - Igor

            2.namen: +  PETER ČREŠNIK – obl.
Sv. Peter na Kronski gori ob 9.30: + MAKSIMILJAN IN KAREL PROJE

                                                                    ter JOŽICA IN FRANC KOPRIVNIKAR
Torek 28. maj 2013

Sv. Ema ob 17.00: + FANIKA REBERNIK
SVETO REŠNJE TELO IN KRI – 30.5.2013

Šentjanž ob 8.00: + MARTIN KOTNIK IN + VINKO NAGLIČ -R
Sv. Peter na Kronski gori ob 9.30: PRVA IN DRUGA ROŽA ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA

Sobota 1.junij 2013
Šentjanž 18.00: + ŽVIKART PETER, KATARINA IN SOR.

9. NEDELJA MED LETOM – 2.6.2013
Šentjanž ob 8.00: +  VINKO BREZNIK in +STARŠI IN BRATI IN SESTRE
Sv. Peter na Kronski gori ob 9.30: ŽIVI IN RAJNI FARANI PZŽD
Pri maši blagoslov z Najsvetejšim in darovanje okrog oltarja za potrebe župnije
Nova številka Družine.  Novo Ognjišče. Listajte in prebirajte www.jagnje.si
Preteklo nedeljo ste darovali: Šentjanž: 54,36 in Sv.Peter na Kr.g. (prvo obhajilo): 280,35 €

Hvala staršem za zelo lepo okrašeno cerkev za prvo sveto obhajilo. Hvala
za lepo sodelovanje in pričevanje tistim staršem, ki ste svoje pričevanje otroku
vzeli resno in odgovorno s sveto spovedjo, obhajilom. Otroci, Vi pa ostanite na
poti Jezusa in njegove ljubezni.

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15)

Vse krščansko življenje je tesno povezano s tremi Božjimi osebami, saj se to življenje razvije in
napreduje po krstnem besedilu: „Krstim te v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.“ Znamenje

Svete Trojice nosimo na čelih, ko se pokrižamo. V njenem imenu živimo. Ona je naš Bog. Ta velika
skrivnost nas dela to, kar smo: Božja lastnina za večno.

Sveta Trojica v sebi skriva pomembno sporočilo tudi za današnji svet: Zreti Sveto Trojico, da bi
premagali razdeljenost v družinah in v družbi in da bi premagali razlikovanja vseh vrst, ki

prizadevajo ta naš svet. Vabilo, ki se zdi, da ga je slišati vsakokrat, ko se človek zazre v to ikono, je:
»Bodite eno, kakor smo mi eno.«



V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
Med bogoslužnim letom obhajamo dogodke, ki so pomembni za naše
odrešenje. Praznik Svete Trojice takoj po binkoštih je nekak povzetek teh
praznovanj in nas spominja na dejstvo, da za celotnim delom odrešenja stoji
dejavnost troedinega Boga.
Skoraj vsako molitev začnemo v imenu Svete Trojice. Zdi se nam samoumevno,
tako kot tudi sklep molitve s Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Zato je
nevarnost, da nam postane kot neka šablona, brez misli na vsebino. Vsebina pa

je zelo bogata, saj izraža bistvo ljubezni. Včasih kdo vpraša: Kako je s pojmovanjem Svete Trojice? Kaj je
ta rebus/uganka treh, ki so eno, in enega, ki so trije? Ali ne bi bilo enostavneje verovati v enega Boga in
pika!
Odgovor nam da trditev apostola Janeza: "Bog je ljubezen!" Ostaja skrivnost, ki jo toliko lažje nekdo
sprejme, kolikor bolj tudi v sebi dojema nerazložljivo skrivnost ljubezni. Vzemimo družino. Kolikor bolj
se člani med seboj ljubijo, toliko bolj so med seboj povezani, bolj razumejo drug drugega, njegovo
čutenje, mišljenje in se vedno bolj čutijo, da so eno. In kakor se v družini dogaja ta krogotok ljubezni in
jih vedno bolj združuje, nekaj podobnega se verjetno v polnosti dogaja tudi med tremi Božjimi
osebami, tako močno, da so eno. Še vedno pa ostaja velika in nedoumljiva skrivnost.

ORATORIJ VABI =)
Dragi otroci!

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

pri verouku ali v cerkvi pri sv. maši.
Čaka nas veliko iger, petja, veselja, zanimivih delavnic,
molitve in zabave. Zato hitro izpolnite prijavnico in se

nam pridružite na krovu Jutranje zarje. Skupaj z junaki
letošnjega oratorija se bomo odpravili na zanimivo

potovanje v čarobno deželo Narnijo.
Veselimo se našega skupnega druženja!

Iz raznih virov zbrala in uredila Anja Onuk

 SVETNIK TEDNA
31. maj: Obiskanje Device Marije – praznik

"Zagledali sta se mladenka in starka - kot pravijo, sta se jutro in večer srečala, da bi se poljubila. Marija je jutro
in nosi Sonce pravičnosti, Elizabeta pa je večer, ki nosi zvezdo luči. In prišlo je Jutro in pozdravilo svojo družico,

večer, in večer je bil ganjen, ko ga je jutro poljubilo." (Jakob iz Saruga)

Na zadnji dan meseca maja, ko se poslavljamo od priljubljene šmarnične pobožnosti, je Cerkev v obnovljeni
svetniški koledar, ki velja od leta 1970, postavila praznik Obiskanja Device Marije. Vsebina tega praznika je
dogodek, o katerem piše sveti Luka v prvem poglavju svojega evangelija. Božji poslanec angel Gabriel je Mariji
– v potrdilo, da Bogu ni nič nemogoče – povedal: »Poglej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v svoji
starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imeli za nerodovitno« (Lk 1,36). Ko je Marija to zvedela, je nemudoma
pohitela na njen dom 'v mesto na Judovem': to je današnji Ain-Karem blizu Jeruzalema. Od Nazareta do tja je
skoraj 150 kilometrov. Marija je pod svojim srcem že nosila Otroka – božjega Sina, ki je postal človek. Srečanje
dveh mater, pravijo razlagalci Svetega pisma, je dejansko srečanje dveh otrok, saj sta materi v službi njunega
poslanstva. (Vir: svetniki.org)


