
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 20. julij – 28. julij 2013
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

Torek 23.7.2013
Dom Sv. Eme ob 17.00:+ JOŽE PIRNAT

Sobota 27.7.2013
Šentjanž ob 18.00: + OTO ČEGOVNIK – 2.obl.

17. NAVADNA NEDELJA – 28.7.2013
Šentjanž ob 8.00: I.namen: + MARTA in FRANC ŠKRABEC - R

 II. namen: + IVAN PRIKERŽNIK - R
Sv. Peter na Kronski gor ob 9.30: I.namen: + ANDREJ RAVLAN
                                                          in ANGELA – 19.obl
                       II. namen: + ŠTEFAN GERHOLD – 12.obl.
                                           in SIN ŠTEFAN in ++ GERHOLDOVI
Nova Družina vas čaka. Radi prebirajte našo stran: www.jagnje.si

ORATORIJ 2013
Prekrasna doživetja so za nami na

letošnjem oratoriju. Zato velja zahvala
vsem, ki ste v animatorskih vrstah bdeli
nad otroci. Zahvala staršem, ki ste nam
otroke zaupali.  Zahvala otrokom, ki ste

tako navdušeno sodelovali. Hvala
katehistinjama za vso vodenje in seveda

Anji za mentorstvo nad dogajanji. Pa za prehrano, pa
sponzorjem, ki ste finančno podprli ta velik farni projekt.

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

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

Hvala vam za vsak vaš dar! Darove bomo oddali na misijonsko pisarno v
Ljubljano.

Dragi mladi animatorji, otroci in starši. Pestro sončni dnevi so za nami, polni
božjega, ljubečega, iskrenega, veselega. Toliko
življenja se je dogajalo v in ob naši farni cerkvi.
Toliko pravega zanosa in iskrenega veselja med
vsemi, ki smo čutili težo dnevov in sporočilo
oratorijskega dneva ter oratorijski utrip. Vse z enim
velikim ciljem, sporočilom: Bog je z nami!
Res, letošnji oratorij me posebej preseneča s svojo
sporočilnostjo. Izvirnost ideje snovalcev oratorija je
nenavadna. Skozi zgodbo, ki jo animatorji
uprizarjajo, čutim sporočilo narnijske zgodbe,
čeprav filma nisem videl. Potapljamo se v svet
pravljice, v potovanje »Jutranje zarje«, ki v svojih
zgodbi skriva globoko krščansko sporočilnost
iskanja in ohranjanja vere. Tako na nenavaden način
spoznavamo pot iskanja vere v luči primerjave o naši

življenjski poti, polni nevarnosti in zmot, ki pa jo navdihuje Jezus, glavni junak
našega življenja.
Oratorijski dnevi so pestri. Na programu je čas za vse: molitev, dramsko uprizoritev,
katehezo, tekmovanja, delavnice, prosti čas, skupno uživenje hrane ipd. Dnevi so
imeli tudi svoja vodila: zgodbo (iz Narnije), temo (npr. iskanje), simbol (npr.
zemljevid), smer dneva (izbran evangeljski odlomek) in svoje cilje (npr. spoznati, da
sem tako dragocen, da me Bog išče).
Upam, da ste tudi mladi začutili podobno kot jaz v letošnji oratorijski zgodbi: kako srečni
smo, da poznamo Jezusa, da poznamo skupnost, ki nas povezuje in da lahko svojo vero
nenehno poglabljamo. Biti pa moramo odprti delovanju božjega Duha in milosti. Izrekam
iskreno zahvalo vsem: animatorjem za odlično organizacijo, otrokom za sodelovanje in vam
staršem, da ste nam svojega otroka zaupali. Veste, ta zaklad srečanja v oratoriju bodo ponesli
s seboj v življenje. Hvala torej vsem za lepa in bogata spoznanja na letošnjem oratoriju v
Šentjanžu in seveda v Dravogradu.

žpk Igor Glasenčnik


