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ŽUPNIJI ŠENTJANŽ in Sv. PETER Kr.g.
                                                                      2.12.2013 –št. 2

Genialnost Božjega odrešilnega
načrta, Božje ljubezni, je bila v
tem, da se je rodil kot otrok, tako
nebogljen in tako ubog, tako
majhen, da se – če smo le količkaj
odprtega srca – končno le
moramo usmiliti tega našega
ponižnega Boga; ne moremo
drugače, kakor da mu pomagamo,
ga varujemo in branimo.

Duhovniki Pastoralne zveze
Dravograd Vam želimo lep in miren
Božič ter zdravo in blagoslovljeno
novo leto 2014.

Kakor nebogljen plamenček, ki lahko v pišu
vetra vsak hip ugasne, tako je nebeški Oče v
Marijine in naše roke položil dragoceno življenje
svojega Sina, ki naj bo življenje in luč sveta. Nam
pa je dal nalogo, da ta plamen varujemo in
nosimo, ga grejemo s toploto svoje dejavne
ljubezni, da ob njej postajamo tudi mi vedno bolj
luč sveta, sveta, v katerem živimo in kateremu
moramo prinesti Luč odrešenja.

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA – 22.12.2013
Šentjanž ob 8.00: + IVANKA KONEČNIK
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30: + JOŽEF GNAMUŠ

SVETI VEČER
Šentjanž polnočnica ob 19.00: + MARIJA ARAUŠ
Sv. Peter na Kr.g. ob 21.00: + VIKTOR IN MIKA VRHOVNIK

BOŽIČ – Jezusovo rojstvo –25.12.2013
Šentjanž ob 8.00: + DANILO TRETJAK
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30:+ANGELA IN ANDREJ RAVLAN 31.obl

Sv. ŠTEFAN: prvi mučenec
Šentjanž ob 8.00: + IVAN KOTNIK
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30: + MILKA DOLER

NEDELJA SVETE DRUŽINE– 29.12.2013
Šentjanž ob 8.00: + JOŽE PIRNAT IN LIDIJA
Sv. Peter na Kr. g. ob 9.30: + IVANA NAVODNIK

NOVO LETO – 1.1.2014
Šentjanž ob 8.00:  + IVANKA GUZEJ
Sv. Peter na Kr. g. ob 9.30: + MARIJA BERDNIK

Na god Sv. Štefana bomo blagoslovili vodo in sol v čast sv. Štefanu. Na nedeljo
Svete Družine pa bo pri maši blagoslov otrok. Zato pridite otroci s starši k tej
slovesnosti.
Pred polnočnico bo krajša božičnica, zato pridite prej k slovesni sveti maši na
božični večer.
Otroci – ne pozabite na tepežnico. Tudi letos bo potekala Trikraljevska akcija za
misijone. Radi jih sprejmite, da vam prineso blagoslov za vašo družino in dom.

Je božič resnična zgodba? Kjer sta denar in moč merilo človeškega hrepenenja in
domišljije, tam se o tem otroku ne da govoriti.
Božična zgodba pripoveduje o njem, ker ima vera
večje hrepenenje in smisel za resničnost. Sam Bog
se je odločil in prišel k nam. Od tega prihoda si
evangelij obeta vse. Ne finančno ali vojaško
gibanje – ampak Božji prihod k nam: ne od zunaj,
ne od zgoraj, ne s prisilo in ne z nasiljem.
Če božični zgodbi verjamemo, smo našli nekaj, kar
je večje od naših želja in naših predstav: našli smo moč, da postanemo Božji otrok.


