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od 27. april – 05. maj 2013

5. VELIKONOČNA NEDELJA – 28.4.2013
Šentjanž ob 8.00: 1.namen: + IVAN VOŽIČ - Franček

                                 2. namen: + HELENA IN FORTUNAT POPLAS
Sv. Peter na Kr.gori ob 9.30: + TONE GNAMUŠ – (dar.Gmajner iz Globasnice) - Franček

Torek 30.april 2013
Dom svete Eme ob 17.00: ŽIVI IN RAJNI FARANI v PZŽD

Sobota 4.maj 2013
Šentjanž ob 18.00: + JAKOB, MARIJA GOSNIK IN SOR.-R

6. VELIKONOČNA NEDELJA – 5.5.2013
Šentjanž ob 8.00: 1.namen: + IVAN BARTH - Igor

                                 2. namen: + JOŽE PODPEČAN – 1.obl.
Sv. Ožbalt ob 9.30: + IVANA NAVODNIK – Igor

Ponedeljek 6.maj – PRVI PROŠNJI DAN in procesija okrog cerkve
Šentjanž ob 19.00: + ZA ZDRAVJE IN V DOBER NAMEN

Nova številka Družine. Novo Ognjišče. Listajte in prebirajte www.jagnje.si,
Darovanja pretekle nedelje: Šentjanž: 77,54 €, pogrebno darovanje Kollar 32 €.
Sv. Peter na Kr.gori: ni podatka

 Bodite velikodušni. ŠMARNICE BODO VSAK DAN ob 19.00 uri v farni cerkvi Šentjanž. Vabljeni.

 V sredo 1.maja vabljeni k Sv. Križu k dopoldanskim mašam (ob 8.30 in 9.30) in
priložnostjo za spoved.

5. velikonočna nedelja

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,35)

Preden je Jezus odšel s tega sveta, je učencem dal novo zapoved, po kateri jih bodo vsi prepoznali,
da so njegovi učenci: »To je moja zapoved: Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil.« Jezus

nam daje vsak čas prav tisto ljubezen, s katero njega nenehno ljubi njegov Oče. Mi pa smo
poklicani, da na enak način to ljubezen poklanjamo drugim. Samo tam, kjer bo edinost in ljubezen,

bo Božja beseda lahko padla na rodovitna tla.

Kdor hoče biti ljubljen, mora pokazati, da ljubi. Potrudimo se, da bi ljubezen in edinost postala naš
ideal, katerega bi si želeli usvojiti.



Nova zapoved
Eden najlepših darov Velike noči je Kristusova nova zapoved ljubezni, ki je
njegova žrtev za vso človeško upornost in hudobijo. Ko se je pri zadnji
večerji poslavljal od prijateljev, jim je hotel še enkrat povedati najvažnejše.
In temu naročilu, naj se ljubijo med seboj, je rekel nova zapoved.

Jezusova ljubezen je izvir in izziv, da bi se ljubili med seboj, kakor nas je on
ljubil (Jn 13,34). Za sprejem ljubezni je potrebna človeška odprtost in
sodelovanje, obenem pa je dar, ker je ljubezen vedno dar. Z njo smo
povabljeni ljubiti vse ljudi, ki stopijo v naše življenje, tudi nasprotnike in
tiste, ki nas nočejo poznati, celo  sovražnike, politične nasprotnike in
morilce. Posebnost te ljubezni je, da ne ljubimo zaradi naše koristi, ker so
nam ljudje všeč ali imamo od njih korist, ampak zaradi njih samih, ker jih
Bog pošilja in ljubi. Vsak človek more tako postati naš bližnji in brat. Na
zemlji ne bomo uresničili idealne družbe in skupnosti, toda nekaj lahko
naredimo, ko v moči Jezusovega daru sprejemamo tiste, ki hodijo z nami, pa
tudi druge, ki nam jih Bog pošilja: uboge, tujce, mlade, razočarane, bolne,
da jim pomagamo, smo jim blizu, skupaj z njimi molimo, se prenašamo in
tudi veselimo.

Krščanska ljubezen »caritas« je del krščanske identitete: »V tem bodo vsi prepoznali, da ste moji učenci, če se
boste ljubili med seboj,« je rekel Gospod. Pogani so kristjane prepoznavali po tej značilnosti. »Poglejte, kako se
ljubijo,« so vzklikali. Krščanska ljubezen oblikuje moralno držo, ki se odraža v množici raznolikih dejanj.
Krščanska ljubezen pomeni služiti, razumeti, tolažiti, poslušati, nasmehniti se, spremljati, posvariti, navdušiti,
prositi za odpuščanje, dajati in prejemati. Kadarkoli bližnjemu naredite kaj dobrega zato, ker je tudi njega
ustvaril Bog in hrepeni po svojem koščku sreče prav tako kot vi po svojem, se boste naučili, da ga boste malo bolj
ljubili ali vsaj malo manj sovražili.

Ljubezen seveda nikoli ne zastari. Samo z lepimi besedami o ljubezni si ne moremo kdo ve kako pomagati. Zato
pa mora vsak sam odkrivati, kdaj in na kakšen način jo lahko najbolje izpolni. In če se za to trudimo, se nam bo
vsak dan odprlo kaj novega. To je tista novost ljubezni, da nikoli ne zastari, nikoli ne postane odveč in je vedno
moderna.

Novo zapoved vam
dam: »Ljubite se med
seboj! Kakor sem vas

jaz ljubil, se tudi vi
ljubite med seboj.
Po tem bodo vsi

spoznali,da ste moji
učenci, ako boste imeli
ljubezen med seboj.«

(Jn 13,34–35)

 SVETNIK TEDNA
Sveti Jožef – delavec, zavetnik vseh delavcev, predvsem tistih, ki

živijo od dela svojih rok.

1. maja 1955 je papež Pij XII. uvedel praznik Jožefa Delavca. Na 1. maj Cerkev ne
poveličuje dela samega. Spomin in češčenje velja tesarju svetemu Jožefu, ki ima
prek Kristusa globoko zvezo z vsemi delovnimi ljudmi zgodovine po svetu.
Preprostega moža je Bog poklical, da bi z delom svojih rok preživljal
učlovečenega božjega Sina. Praznik sv. Jožefa Delavca ni praznik, ki slavi delo,
temveč delavca, človeka. »Saj končno ni pravega bogastva, razen bogastva
človeka samega,« je dejal papež Pavel VI., ki je leta 1969 obiskal sedež
Mednarodne organizacije dela v Ženevi. »Nikoli več delo nad delavcem. Nikoli
več delo zoper delavca, delo v službi človeka, vsakega človeka in celotnega
človeštva!«

Godovni dan sv Jožefa Delavca nas glasno uči: z delom naj vsakdo na svoj način
in na svojem mestu sodeluje pri graditvi človeku bolj prijaznega sveta, kjer bo
mogel vsakdo spolnjevati svojo nalogo. (Vir: svetniki.org)

Iz raznih virov zbrala
in uredila Anja Onuk


