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od 11. maj – 19. maj 2013

7. VELIKONOČNA NEDELJA – 12.5.2013
Šentjanž ob 8.00: + STARŠI HRIBERNIK, FRANC in LEOPOLDINA – R - Marjan

Sv. Peter na Kr.gori ob 9.30: + MILKA DOLER / darov. Rečnik Albin/ - Marjan

Torek 14. maj 2013
Sv. Ema ob 17.00: + MARIJA KOŠTOMAJ

Četrtek 16.5. 2013
Šentjanž ob 17.30: Prva sveta spoved prvoobhajancev

(priložnost za sveto spoved tudi za starše in botre)
Binkošti – 19.5.2013

Šentjanž ob 8.00: 1.namen: + POKERŽNIK ANTON – obl.  IN +FRANC
                                                      ter ++ ŽIRATNIKOVI - Igor

            2.namen: + BOGDAN JEHART – R
PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

V CERKVI SV. PETRA NA KRONSKI GORI ob 10. uri
Sv. Peter na Kronski gori ob 10.00: + KAREL CESAR –obl. - R

Nova številka Družine. Listajte in prebirajte www.jagnje.si

7. velikonočna nedelja

 »In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval.« (Jn 17,26)

Jezus je ob svojem odhodu prosil svojega Očeta za apostole, da bi jim dal moči in trdnosti, da bodo
evangelij ponesli na vse strani neba. Njegovo slovo je polno skrbi, vendar zaupa v svojega Očeta. Jezusova

želja je, da bi ljubezen, ki jo je prejel od Očeta, ostala v učencih, z njo pa tudi on sam.

Jezus se pri zadnji večerji zavzema za pravo bratstvo in edinost. Resno mišljeno in živeto. Kako to izgleda, je
pokazal, ko je tri leta živel s svojimi učenci. In na koncu je molil – prosil Očeta, da bi znali tako živeti tudi

naprej. Za uspeh Jezusove molitve je potrebno sodelovanje človeka z Bogom. Edinost med nami je potrebna
za tisto zadnjo edinost z Bogom – končni cilj, ki ga želimo doseči.



Marijin mesec maj

Mesec maj, mesec pomladi, je na poseben način posvečen Jezusovi Materi Mariji. V tem mesecu poglobimo
našo molitev k Mariji, predvsem tako, da jo posnemamo. Moliti k svetnikom ne pomeni, da jih enostavno
poveličujemo. Svetniki  tega ne potrebujejo. Zatekati se k svetnikom predvsem pomeni prepoznati v njih vzor, še
posebej vzor vere.

Marijino življenje je za vsakega kristjana zgled vere, upanja in ljubezni. Njena duša in njeno srce sta bila polna
izrednih milosti in sposobnosti. Nikdar ni iskala koristi, ampak je vse prejemala iz Božje, Očetove roke: vse
milosti in vse vrste trpljenja. Marija je postala Bogu všeč. In storil je tako, kot so storili plemeniti fantje tistega
časa: ko so si zaželeli določeno dekle, so poslali svojega posebnega poslanca in dekletu sporočili, da se pri njej
želijo počutiti kot doma. Tako je storil Bog in poslal svojega posebnega angela Gabrijela, da je odšel k izbranemu
dekletu, Mariji, in ji izrekel najčudovitejše sporočilo: pri tebi želim biti doma. Pri tebi se dobro počutim. Ti si
polna lepote - milosti, ki si jo želim.  Ljudje, ki so za Bogom vzljubili Marijo, se še danes ne naveličajo ponavljati
besed Boga: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Nekateri jih izrečejo vsak dan, nekateri petdesetkrat
na dan, nekateri še večkrat. Ne smemo pa pozabiti tudi na Marijinega moža sv. Jožefa. Njega je Bog prav tako
izbral, da je Mariji in Jezusu pomagal, ko sta »rasla v modrosti in milosti«.

Marijino posebno češčenje v mesecu maju sega že v 16. stoletje, redne pobožnosti pa so se razvile šele v 18.
stoletju. Prve šmarnice so obhajali v Ljubljani, leta 1851. Pobožnost se je kmalu razširila po drugih zavodih in
župnijah, tudi zunaj Ljubljane, in se je ljudstvu brž močno priljubila. Pobožnost, ki so jo začeli imenovati po
majniških cvetlicah, šmarnicah, so kmalu pričeli opravljati tudi zunaj cerkve – na vasi, pri kapelicah in znamenjih.
Tako se je splošno udomačila. Danes so šmarnice ena izmed ljudskih pobožnosti, ki se je verniki radi udeležujejo
in jo ponekod tudi sami vodijo. Kogar človek povpraša, skoraj vsak ima lepe spomine na Marijin mesec. In ni jih
malo, ki so pri obiskovanju šmarnic tako vestni in vztrajni, da ne manjkajo niti en dan. Še posebej otroci.

Naj bodo šmarnice, pri katerih se zbiramo v mesecu maju, tudi letos priložnost, da poglobimo svojo vero in se
priporočimo v varstvo Božji Materi Mariji.

»V mesecu maju okrasijo naravo skrite, skromne, bele, dišeče cvetice, ki jim
Slovenci pravimo šmarnice. Posebno pozornost in naklonjenost pokažemo

tistemu, ki mu to nežno cvetko podarimo. Poleg drugih rož polagamo prav te
cvetke na Marijine oltarje v cerkvah, v kapelicah in na oltarčke. Mariji, ponižni,

skromni, čisti Devici prinašamo ta skromni cvet, ki nas vabi, naj ga posnemamo v
krepostih.« Anton Pust.

«
(Jn 14,23–29)

 SVETNIK TEDNA
V tednu, ki je pred nami, godujejo svetniki Pankracij, Servacij in Bonifacij. V

ljudski govorici se jih je prijelo ime 'ledeni možje' ali 'ledeni svetniki.'

Pankracij, ki goduje 12. maja, je zaradi svoje trdne vere umrl pri rosnih 14. letih in
tako postal simbol vztrajnosti in nedolžnosti ter zaščitnik cvetja in otrok.

Za razliko od njega je imel Sveti Servacij precej pestro in živahno mladost; iz različnih
zagat mu je moral večkrat pomagati sam Bog. Kasneje je postal duhovnik in misionar,
po smrti pa njegovega groba nikoli ni pokril sneg, zato se nanj še danes obračamo s

prošnjami proti zmrzali in škodljivcem (mišim in podganam).
Sveti Servacij velja tudi za priprošnjika za srečo in uspeh. Tretjega izmed ledenih mož,

škofa Bonifacija, ki goduje 14. maja, je mučeniška smrt doletela med opravljanjem
misionarskega dela na območju sedanje Turčije.

(Vir: svetniki.org)
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