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21. NAVADNA NEDELJA – 25.8.2013
Šentjanž ob 8.00: I.namen: + PETER IN ANGELA POTOČNIK
ter ANTON KRIČEJ -  II.namen: + MARIJA PODPEČAN in MARIJA–R
III.namen: JOŽE PEČOLAR IN STARŠI - R
Sv. Peter na Kronski gor ob 9.30: + LJUDMILA DOLER – obl.

 in ++ JURČIČEVE
Torek 27.avgust

Dom Sv. Eme ob 17.00: PO NAMENU (glej II.namen)
Sobota 31. avgust

Šentjanž ob 18.00: + MAKS LOGAR - osmina
22. NAVADNA NEDELJA – 18.8.2013

Šentjanž ob 8.00: + FERDINAND KOTNIK
Sv. PETER na Kr.g. ob 9.30: + SOR. FERARIČ IN KOŠTOMAJ
Nova Družina vas čaka. Radi prebirajte našo stran: www.jagnje.si
VAŠI DAROVI: Šentjanž:  18.avg.: 39,19 €; Šempeter 18.avg:.22 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUHOVNA MISEL za prihajajoči teden
Apostol Pavel v drugem berilu piše Hebrejcem, vendar je sporočilo
namenjeno vsem kristjanom, tako da tudi nam razlaga vzgojni razlog
preizkušenj.
Boga primerja z očetom, ki s trdo roko vzgaja svojega sina. Temu je
očetovo strahovanje bridko, ko pa bo odrasel, bo očetu nadvse hvaležen,
da ga je naučil hoditi po poti pravičnosti.
Podobno ravna Bog s svojimi verniki. Kadar doživimo kaj hudega, naj
torej ne vzdihujemo in ne omagujemo. Dvignimo onemogle roke,
vzravnajmo klecava kolena, hkrati pa naj se varujemo, da ne bi komu
dali slabega zgleda. Pri tem je prav, da si prizadevamo za mir in svetost.
Tako bomo ohranili Božjo milost in postali vredni videti Gospoda.

Po: F. Cerarju

VABILO NA SREČANJE DRUŽIN
V dekaniji Dravograd – Mežiška dolina letos, v letu vere, prvič

prirejamo dekanijsko srečanje družin pod geslom
»DRUŽINA, POSTANI, KAR SI!« (Janez Pavel II.)

ZAKAJ?
 Ker cenimo družine.

 Ker je družina vrednota sama po sebi ter hkrati
nosilka in oblikovalka vrednot.

 Ker ima družina zelo pomembno, nepogrešljivo vlogo v
človekovem, družbenem in krščanskem življenju.

 Ker je družina skupnost, ki goji mir, pravičnost, ljubezen in medsebojno
pomoč.

 Ker je družina Cerkev v malem.
KDAJ?
 V nedeljo, 8. septembra 2013,
                 ob 15. uri na Prevaljah pri cerkvi.
KAKŠEN BO PROGRAM?
 Ob 15.00 začetek s pevskim programom, pozdrav dekana.
 Ob 15.30 delavnice za otroke in okrogla miza za starše;

pričevanje, pogovor o vzgoji (sodelujejo Klavdija in Janez
Cigler Kralj, Miran in Mihaela Razboršek).

 Ob 17.30 v cerkvi molitev za blagoslov v družinah.
 Ob 18.00 druženje ob igri, prigrizku in pijači.
ČEMU?
 Da se družine srečajo, družijo, pogovarjajo, igrajo,

medsebojno opogumljajo.
Prisrčno vabljeni!

vabi Dekanijski Pastoralni svet
in duhovniki z dekanom

VPIS OTROK K VEROUKU
1.razred: po koncu programa v šoli prvi šolski dan 2.sept.

Ostali razredi: torek 3. september od 9.-12. in od 16.-18 ure
ali v četrtek 5. september od 9.-12.ure in od 16.-18 ure

Veroučni prispevek na družino je ob vpisu 35 € (kakor lansko leto).


