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19. NAVADNA NEDELJA – 11.8.2013
Šentjanž ob 8.00: + KAREL RAMŠAK – obl. - R
Sv. Peter na Kronski gor ob 9.30: ZA ZDRAVJE in

+ IVAN in MARIJA BERDNIK
Torek 13.avgust

Dom Sv. Eme ob 17.00: PO NAMENU (glej II.namen)
MARIJINO VNEBOVZETE

Šentjanž ob 8.00: + SOR. HORVAT, NAVODNIK, …
Sv. PETER na Kr.g. ob 9.30: + družina VOŽIČ IN GUNTER BRUDER

20. NAVADNA NEDELJA – 18.8.2013
Šentjanž ob 8.00: +STRIHAR MATEJ IN PLEŠEJ MATEVŽ
Grubarjev vrh ob 15.00: PO NAMENU
Sv. PETER na Kr.g. ob 9.30: + STANKO CIFER
Nova Družina vas čaka. Radi prebirajte našo stran: www.jagnje.si
VAŠI DAROVI: Šentjanž: 4.8.: 79,16 €, Šempeter 21.7.: 41,55 €. Župnija
Šentjanž mora poravnati še dodatni davek na nepremičnine: cca. 3.200 €. Kje
vzeti? Bomo morali prodati nekaj zazidljivih parcel. Ve kdo za resne kupce?

---------------------------------------------
SLOMŠKOVE MISLI O MARIJI: O večno življenje, kjer je veselje brez
žalosti, počitek brez truda, zdravje brez bolezni, kjer mladost nikdar ne ovene, se
življenje nikdar ne konča, lepota nikdar ne odcveti, ljubezen ne oslabi, kjer se
blaženost ne zmanjša (sv. Avguštin). Tam kjer Marija sedaj kraljuje, se bomo zopet
sešli. Tam se bomo skupaj veselili in našega veselja ne bo konec.
1. Veselite se! Ni se vam treba bati smrti. Vsi, ki ljubijo čistost, bodo sedeli pred
jagnjetom in peli novo pesem. Čisti v srcu bodo Boga gledali.
2. Zato bodite pobožni in radi molite, tako kot je to storila Marija, naša Mati. Nihče ne
ostane čist in kreposten, če mu tega Bog ne da. Nebeški Oče pa bo dal svojega dobrega
Duha vsem tistim, ki ga za to prosijo. Bog rad usliši nedolžnost in vas ne bo pustil
preizkušati prek vaših moči, noben sovražnik ne bo mogel pri vas kaj doseči, ker ste
Jezusovi in Marijini ljubljenci. Le kdor pozabi na Boga, zapade v greh.
3. Bodite vedno marljivi in zvesti pri izpolnjevanju vaših dolžnosti, delajte radi v
svojem revnem stanu, kot je to storila Marija, vaša mati. Greh in preizkušnja nimata

nad tistimi nobene moči, ki jih najdeta pri delu. Brezdelje je
začetek vseh pregreh, je največji sovražnik nedolžnosti.
Četudi je vaše delo težko, plačilo tukaj majhno, tam je vaš
Gospod in nebesa vaše plačilo. Če vas svet prezira in
zasmehuje, iščite pri Jezusu in Mariji svojo tolažbo.

(slika: Devica Marija na Kamnu – vabljeni k praznovanju
Marijinega Vnebovzetja ob 10.h)

DUHOVNA MISEL
za 19.navadno nedeljo:
»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši
moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in
večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20).

Zdaj stoji pri vratih. Angleški slikar Holman
Hunt (1827 – 1910) iz t.i. pred rafaelovske šole, je dobil navdih prav ob
tem verzu za znano sliko, ki jo je naslovil Kristus, luč sveta. Slika je
potovala po angleških kolonijah, nazadnje pa je našla mesto v katedrali
sv. Pavla v Londonu, kjer je še danes. Jezus stoji pred vrati, ki jih je
preraslo trnje in plevel. Pravkar je potrkal in čaka na odgovor. Nekdo, ki
je bil zelo natančen in pedanten v detajlih, je slikarju pripomnil, da je na
njegovi sliki vendarle napaka: »Na vratih ste pozabili naslikati kljuko«
(dejansko je videti odprtino za ključ, ni pa sledu o kljuki). Slikar mu je
odgovoril: »Nikakor, to sem naredil namenoma. Na teh vratih je ena sama
kljuka in ta je na notranji strani.« Hotel je reči, da moramo mi odpreti
Kristusu, ki trka. On spoštuje našo svobodo; trka in čaka, ne vstopa
nasilno.
Ta slika ni naslikana, da bi obogatila kakšnega od muzejev, ampak, da bi
dala misliti tistemu, ki jo opazuje. Vsak od nas bi se moral zavedati, da je
za temi zaprtimi vrati on sam; da se vse to dogaja tik pred vhodnimi vrati
njegove hiše, njegove duše. Spontano človek pomisli na svarilo, ki smo ga
slišali na začetku: »Bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov
gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka«.

Zelo slavna je Avguštinova misel: »Bojim se Jezusa, ki gre mimo«. Bojim
se, da bi šel mimo, a jaz tega ne bi opazil in bi tako šel mimo zaman, ne
da bi vedel, če se bo drugič še vrnil. Sveti Duh nam bo pomagal odkriti,
kaj za vsakega od nas v tem trenutku pomeni odpreti vrata Kristusu in
katera vrata mu moramo na poseben način odpreti: ali vrata razuma, ali
vrata srca, ali vrata naših čustev, ali vrata naših financ.

(Vir: Cantalamesa)


