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od 17. avgust – 25. avgust 2013

20. NAVADNA NEDELJA – 18.8.2013
Šentjanž ob 8.00: +STRIHAR MATEJ IN PLEŠEJ MATEVŽ
Sv. PETER na Kr.g. ob 9.30: + STANKO CIFER
Grubarjev vrh ob 15.00: +OTO ČEGOVNIK in ZA VSE NAVZOČE

Torek 20.avgust
Dom Sv. Eme ob 17.00: + DRAGO, ŠTEFKA in LUKA TRATNIK - R

Sobota 24.avgust
Sv. Jedrt ob 18.00: + ARIH MARIJA -5.obl. in + ARIH IVAN- 11.obl.

21. NAVADNA NEDELJA – 25.8.2013
Šentjanž ob 8.00: I.namen: + PETER IN ANGELA POTOČNIK
ter ANTON KRIČEJ -  II.namen: + MARIJA PODPEČAN in MARIJA–R
III.namen: JOŽE PEČOLAR IN STARŠI - R
Sv. Peter na Kronski gor ob 9.30: + LJUDMILA DOLER – obl.

 in ++ JURČIČEVE
Nova Družina vas čaka. Radi prebirajte našo stran: www.jagnje.si
VAŠI DAROVI: Šentjanž:  11.8: 70,18 €; Šempeter 11.8.: 28 €.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bog je navzoč
Povsod, kjer ljudje ljubijo ljudi, je Bog na
delu, je Bog navzoč. Kdor živi v ljubezni, veren ali
neveren, živi zavestno ali nezavestno v
magnetnem polju Boga, ki je Ljubezen.
Bog je navzoč v vsakem človeku, ki te ima rad, se
zate trudi, ki gre in ostane s teboj, ko se znoči.
Bog te gleda z očmi vsakega človeka, ki zate
najde razumevanje.

Bog je navzoč v vsaki lepi besedi, ki te tolaži in
podpira. Bog je roka na tvoji rami, ki te
opogumlja in prijazno opominja, kadar stopaš po
temnih poteh.

Bog je navzoč v ustnicah, ki te z ljubeznijo poljubljajo. Toplino njegovega srca čutiš v objemu.
Kjer živi ljubezen v srcih ljudi, se lahko le-ti pogovarjajo o Bogu in drug drugega razumejo.

Phil Bosmans
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Če ste v teh poletnih mesecih obiskali katero od
sredozemskih mest, so vam gotovo ostali v spominu številni
vodnjaki na trgih. V Rimu recimo naletite skoraj na vsakem
večjem dvorišču na takšen vodnjak, tam so tudi najslavnejše
fontane na svetu. Čudovita je njihova glasba, ki pozna vse
odtenke od nežnega žuborenja do mogočnega šumenja.
Med vroče mestne zidove vnašajo svežino in ob tihih
trenutkih se zazdi, kot da so nekaj živega.
Za človeka, ki razume tajno govorico stvari, postane takšen
vodnjak podoba življenja, simbol odtekanja časa. Ujameš lahko le tisto prgišče vode,
tistih nekaj kapljic, ki jih curek požene kvišku. Tako je tudi z našim življenjem. Minute
in ure, ki nam jih je dano preživeti, prihajajo in odhajajo v neprestanem teku. Vsaka
se vrača v prostrano posodo časa. Ujameš lahko kvečjemu prgišče vode iz tega
nemirnega toka.
Samo sedanji trenutek je ulovljiv in je naša last, a še ta je nekako neoprijemljiv, kot
curek vode iz vodnjaka, kot nit, ki drsi skozi roke predice. Vsak »zdaj« takoj preide in
se spremeni v preteklost. Samo sedanjost je zares naša, preteklosti ni več,
prihodnosti še ni.
Prav zaradi tega je nadvse pomembno, da osmislimo in do potankosti izkoristimo
trenutek, ki nam je podarjen. V teh preostalih poletnih – počitniških dneh dovolimo
kapljicam iz vodnjaka življenja, da nas osvežijo, notranje umirijo in prepojijo, da
bomo znali odložiti skrbi, občudovati življenje, ki nam je podarjeno, četudi nas kdaj
zajamejo temni oblaki. Zato PRIDITE K 'VODNJAKU' – JEZUSU K SVETI MAŠI.

20. avgust - SV. BERNARD
Rodil se je leta 1090 blizu Dijona v Franciji. Študij je dokončal v
Chatillonu. Kmalu mu je umrla mati. To je v sedemnajstletniku
izzvalo pravo krizo, saj je bil zelo navezan na svojo dobro in
pobožno mater. Umaknil se je v samostan Cîteaux, s seboj pa je
pritegnil še trideset svojih sorodnikov. Živel je zelo strogo in
zadržano. Leta 1115 je dobil nalogo, da ustanovi opatijo v
Clairvauxu (Chiaravalle), ker je veliko mladih hotelo stopiti v
cistercijanski red. Opatija je lahko sprejela okrog sedemsto
menihov. Umrl je leta 1153.


