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od 04. maj – 12. maj 2013

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

Torek 7.maj – DRUGI PROŠNJI DAN in procesija okrog cerkve
Sv. Ožbalt ob 19.00: + PERNATOVI IN TEVŽEVI

Sreda 8.maj – TRETJI PROŠNJI DAN in procesija okrog cerkve
Sv. Jedrt ob 19.00: + KATARINA RAZGORŠEK POROBIJA - osmina

GOSPODOV VNEBOHOD:
!! Sv. Peter na Kronski gori ob 18.00: + SKRALOVNIK JOŽEK - osmina
Šentjanž ob 19.00: ZDRAVJE IN V DOBER NAMEN

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
Nova številka Družine. Novo Ognjišče. Listajte in prebirajte www.jagnje.si,
Darovanja pretekle nedelje: Šentjanž: 65,42 €, Sv. Peter na Kr.gori: 55,12 € in pogrebno darov. 108,53 €.

6. velikonočna nedelja

 »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27)

Jezus je pred odhodom želel svoje učence pomiriti in spodbuditi, da bi vztrajali v dobrem, da bi bili
pričevalci. Obljubil jim je Duha Tolažnika, ki jih bo spomnil na vse, kar so slišali od njega. To je

njegova popotnica njim – veselje, mir, resnica …

Tudi mi drug drugemu vsak dan znova naklonimo trenutek pozornosti, ki ga v današnjem hitrem
tempu življenja še kako potrebujemo. Naj ne bo naš sogovornik le mobitel, internet in televizija.

Vzemimo si čas za soljudi, ki so v stiski, čas za topel pogled, za iskren nasmeh in nasvet. Tudi s tem
podarjamo in širimo mir med ljudmi. Po teh dejanjih bodo ljudje lahko spoznali, da je mir, ki ga

podarjamo tudi Njegov mir.



Svoj mir vam dajem…

Evangelist Janez, iz katerega so vzeti odlomki, ki jih beremo na nedelje po veliki noči, nam tokrat spregovori o
miru. Ne o zunanjem miru, ki je v odsotnosti vojn in sporov med ljudmi ali različnimi narodi, ampak o tistem
notranjem, o miru srca, o miru človeka s samim seboj in z Bogom.

To je tisti mir, po katerem najbolj goreče hrepeni vsak človek. Če bi ljudi vprašali, kaj želijo v najglobljih globinah
svojih src, bi večina od njih verjetno odgovorila: »Mir, vsaj nekaj miru!« Mir je vrednota, katere pomanjkanje nas
najbolj prizadene. Mir je tisto, kar želimo tudi našim dragim, ki zapuščajo ta svet: Naj počivajo v miru.

Vsak posameznik hrepeni po miru. To naše hrepenenje je usmerjeno in osredotočeno na konkretno osebo, na
Kristusa, ki je pravi mir. Kdor je ob njem je v miru in postane tudi sam nosilec miru. Tako kot naš učitelj Jezus,
moramo tudi mi sprejeti izziv in sovraštvo reševati z dialogom in pravim notranjim mirom. Kristus mora spet
dobiti svoje mesto v svetu in naš nemir bo izgubil ostrino, kajti kjer je on, tam je resnični mir, ki ga svet ne more
dati.

Ko delamo analizo Jezusovega življenja, hitro pridemo do ugotovitve, da so vse pomembne prelomnice
njegovega zemeljskega življenja povezane s poslanico o miru. Ob njegovem rojstvu so angeli oznanjali: »Slava
Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji!« V poslovilnem govoru je učencem govoril: »Glejte, pride ura, ko se
boste razkropili … To sem vam povedal da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz
sem svet premagal!« Ob vstajenju je učence pozdravljal: »Mir vam bodi.« Preden je odšel v nebo, jih je govoril:
»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem!« Mir je povezan s Kristusovo osebo in njegovo navzočnostjo. Imeti
Boga ob sebi pomeni živeti v miru.

Zdaj vemo, kaj si medsebojno voščimo, ko si med mašo s podajo rok izmenjujemo pozdrav miru. Drug drugemu
želimo blagostanje, zdravje, dobre odnose z Bogom, s samimi seboj in z bližnjimi. Skratka, da bi imeli srce polno
»miru, ki presega vsak um« (Flp 4,7).

»Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje svet,
vam ga dam jaz. Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši.«

(Jn 14,23–29)

 SVETNIK TEDNA
8. maj: sveti Viktor Milanski – vojak in mučenec.

„Victor“ pomeni zmagovalec in ime so pogosto pripisali tudi tistim, ki so bili
mučeniki – zmagovalci za Kristusa. Sv. Viktor je bil vojak v milanski pretorijanski
gardi, kjer so mu zaradi njegove temne polti tovariši nadeli vzdevek „Črni“.
Možno je, da je bil doma iz severne Afrike. Ker se Viktor ni odrekel krščanski
veri, je moral zapustiti vojsko. Vržen je bil v ječo in en teden mu niso dali jesti.
Hoteli so zlomiti njegov odpor. Niti pred cesarjem ni hotel darovati bogovom,
zato so ga prebičali in spet vrgli v ječo. Kasneje je uspel pobegniti, a so ga ujeli in
obglavili v gozdu. To se je zgodilo zato, ker so poskušali preprečiti občudovanje
poganov in spodbudo kristjanov. Njegovo telo je ostalo nepokopano sedem dni,
nato ga je odkril škof in ga dal pokopati.

(Vir: svetniki.org)

Iz raznih virov zbrala
in uredila Anja Onuk


