
OOO ZZZ NNN AAA NNN III LLL AAA
ŽŽŽ uuu ppp nnn iii jjj aaa ŠŠŠ EEE NNN TTT JJJ AAA NNN ŽŽŽ iii nnn

SSS vvv ... PPP EEE TTT EEE RRR nnn aaa KKK rrr ooo nnn sss kkk iii ggg ooo rrr iii
od 15. junij – 23. junij 2013

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 krst Šana Širnik

Po maši (okrog 11.00) bo seja ŽPS župnije Sv. Peter na Kronski gori. Vabljeni.
 Torek 18. junij 2013

Sv. Ema ob 17.00: + MAKS- obl. IN PAVLA VIVOD
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, vsi vabljeni v Šentjanž

24. junij – god Sv. Janeza Krstnika
Šentjanž ob 18.00: + IVANKA GUZEJ /Plodnerjevi/

Lepa nedelja na pri Sv. Petru na Kronski gori bo v nedeljo 30 junija  ob 9.30 uri.
Takrat pa v Šentjanžu ni svete maše.

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.

Aritours vabi na romanje v Prago, Olomuc od 4.-6.julija itd…Več na listu na pultu v cerkvi.

Zapisnik seje ŽPS Šentjanž bo prebran pri oznanilih v nedeljo 16.junija.

Na naslednji strani imate nekaj navodil, povabil in prošenj za pomoč ob lepi nedelji in dan prej -
romanju dekanije na Grubarjev vrh. Prosim za pomoč in vnaprej hvala.

11. nedelja med letom

 »Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur pa se malo odpusti, malo
ljubi.« (Lk 7, 47)

Bog je zares odpuščanje in se nam razodeva z odpuščanjem: če ne bi bilo tako, bi ljudje hitro
prenehali obstajati, ker bi bili prepuščeni neuklonljivim zahtevam božje pravičnosti. Že v Stari
zavezi najdemo čudovito hvalnico o božjem usmiljenju. V 129. psalmu pisatelj vzklika: »Če boš

gledal na grehe, Gospod, kdo bo obstal? Vendar je pri tebi odpuščanje.«

Bog je ljubeč in usmiljen – prizadeva si, da bi nam odpustil vse grehe. Odpuščanja od Boga si ne
moremo prislužiti, zanj niti ne moremo plačati. Lahko ga samo sprejmemo, po veri, preko milosti in

usmiljenja našega Boga.



Dogodki v naši župniji
Lepa nedelja bo v Šentjanžu 23. junija, ob 9.30 uri.
Slovesnost bomo začeli  s procesijo po vasi,  oltarji se
pripravijo po ustaljenem redu. Člani ŽPS lepo vabijo k
sodelovanju pri procesiji. Vabljeni tudi ministranti.

 Čiščenje cerkve bo organizirano v sredo, 19. junija, ob
15.00 uri. Vabljeni v čim večjem številu. Krašenje bo v
petek, ob 15.00 uri. Vabljene ste žene in dekleta, ki znate plesti vence, ali pa bi se tega rade
naučile. S seboj pa prinesite tudi cvetje in zelenje.

Po končani sveti maši bo družabno srečanje v Domu borcev, kot je že vsakodnevna tradicija.

V soboto, 22. junija bo naša župnija organizirala dekanijski pohod na Grubarjev vrh. Pohod se bo
začel ob 9.00 uri, ko se bomo zbrali  pri Osnovni šoli. Vabljeni ste v čim večjem številu. Na vrhu bo
za pohodnike pripravljen čaj in pecivo, zato ponovno naprošeni k darovanju peciva za pogostitev.
Pecivo se bo zbiralo v petek, 21. junija popoldne, ko se krasi cerkev.

Lepa nedelja pri Sveti Jederti bo 7. julija, ob 9.30 uri.

Ko so lepe nedelje v Šentjanžu in pri Sv.Jederti, ni maše na Kronski gori. Ko je lepa nedelja pri Sv.
Petru na Kronski gori, ni maše v Šentjanžu. Prosim, to upoštevajte. Te dneve se POVEZUJEMO.

Iz raznih virov zbrala in uredila Anja Onuk

 SVETNIK TEDNA
18. junij: sveti Gregor Barbarigo - škof

Rodil se  je 16. septembra 1625 v Benetkah, v ugledni družini Barbarigov, kot
prvorojenec očetu Gianfrescu in materi Lukreciji Lion. Imel je še tri mlajše
brate. Ljubezen do Boga in zdravo, prisrčno pobožnost je sveti Gregor
Barbarigo prejel od svojega očeta (mati mu je umrla, ko je imel komaj šest let),
ki je med drugim vsak dan molil Marijine dnevnice. Oče ga je sam pripravil na
prvo spoved in obhajilo, poskrbel pa je tudi za njegovo solidno izobrazbo na
mnogih področjih. Obetala se mu je bleščeča kariera, saj je že osemnajstleten
opravljal službo tajnika pri beneškem ambasadorju Contariniju ter sodeloval
na vestfalskem mirovnem kongresu. Tu ga je opazil papeški nuncij Chigi, postal
njegov duhovni voditelj in prijatelj. Po vrnitvi v Benetke se je vpisal v
bogoslovje in bil s tridesetimi leti, leta 1655 posvečen za duhovnika. Istega leta
je bil njegov zaščitnik Chigi izvoljen za papeža Aleksandra VII. in ga je poklical v
Rim. Tu je požrtvovalno skrbel za bolnike, saj je v mestu razsajala kuga,
pozneje pa je prevzemal druge pomembne službe in naloge. Čez dve leti je
postal škof v Bergamu in se vsestransko zavzel zlasti za duhovnike. Redno jih je
zbiral, v dveh letih obiskal vseh 279 župnij, uvajal verski pouk od otrok
navzgor. Čez nekaj časa ga je papež znova poklical na pomoč v Rim, potem pa
mu dodelil novo škofijo, Padovo, kjer je deloval do smrti. Škofija je pod
njegovim vodstvom začela doživljati razcvet, njegova ljubezen mu je odpirala
vrata do vseh. Število bogoslovcev je, po njegovi zaslugi, z 12 naraslo na 120,
duhovniki so tudi tu v njem našli skrbnega očeta. Umrl je 18. junija 1697 v
Padovi, tako rekoč sredi dela in načrtov, a globoko vdan v božjo voljo. (Vir:
svetniki.org)


