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od 14. julij – 21. julij 2013
15. NAVADNA NEDELJA – 14.7.2013

Šentjanž ob 8.00: I.namen: + ALOJZ IN ANA TEMNIKAR in sin
JOŽE –obl.-R  / II. namen: + starši RUDOLF IN ANA OŠLOVNIK obl.
Sv. Peter na Kronski gor ob 9.30: ŽIVI IN RAJNI FARANI PZŽD

Torek 16.7.2013
Dom Sv. Eme ob 17.00: PO NAMENU (Glej II.namen od nedelje)

16. NAVADNA NEDELJA – 21.7.2013
Šentjanž ob 8.00: + JOŽEF BARTH in IVANA in BRATI IN SESTRE
Sv. Peter na Kronski gor ob 9.30: ++NAVERŠNIKOVI
Nova Družina vas čaka. Radi prebirajte našo stran: www.jagnje.si

15. nedelja med letom
»In Jezus mu je rekel: 'Pojdi in ti delaj prav tako!'« (Lk 10,37b)

Evangeljska prilika, ki jo pripoveduje evangelist Luka, je del vrste
prizorov in dogodkov, ki so vzeti iz vsakdanjega življenja in s katerimi
nam Jezus pomaga razumeti globine Božje ljubezni do vsakega človeka,
posebej do tistih, ki trpijo zaradi bolezni ali bolečin. S sklepnimi
besedami iz prilike o usmiljenem Samarijanu: »Pojdi in ti delaj prav
tako«, Gospod tudi pokaže odnos, ki naj bi ga imel vsak njegov učenec
do drugih, posebej tistih v potrebi. Iz neizmerne Božje ljubezni je
potrebno skozi močan odnos z njim v molitvi črpati moč za življenje iz
dneva v dan s konkretno skrbjo – podobno kot usmiljeni Samarijan – za
tiste, ki trpijo telesno ali duševno oz. prosijo za pomoč. Vsekakor to ne
velja samo za pastoralno in zdravstveno osebje, ampak za vsakega, celo
za bolne same, ki lahko na svoj položaj gledajo tudi z vidika vere.
»Človeka ne ozdravlja izogibanje trpljenju, ne beg pred trpljenjem,
marveč sposobnost trpljenje sprejeti in v njem zoreti, v njem najti smisel
po zedinjenju s Kristusom, ki je trpel z neskončno ljubeznijo« (prim.
okrožnico papeža Benedikta XVI. Rešeni v upanju).

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!

21.7.2013 - KRIŠTOFOVA NEDELJA – blagoslov vozil in
darovanje za misijonske avtomobile

 Prihodnja nedelja je Krištofova nedelja.
Skupaj bomo prosili, da nam Bog na
priprošnjo svetega Krištofa deli svoj
blagoslov in nas varuje na vseh naših
poteh. V svoje molitve bomo vključili vse
udeležence v prometu – tudi naše
misijonarje.
Po maši v Šentjanžu in pri Sv. Petru bo
blagoslov vozil. Vabim vas, da se radi
udeležite blagoslova. Prosim vas tudi, da
ob tej priložnosti v posebej zato
pripravljeno košarico namenite v zahvalo
za srečno prevožene kilometre svoj dar za
misijonska vozila.
Hvala vam, da s tem pomagate našim
misijonarjem, da jim MIVA Slovenija
lahko omogoči nakup vozil za
uresničevanje njihovega poslanstva.
Naj vas vodi geslo:

»Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti!«
»Z veseljem darujem – življenja rešujem!«

Za spomin boste prejeli nalepko in molitveni kartonček.


