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od 18. maj – 26. maj 2013

Binkošti – 19.5.2013
Šentjanž ob 8.00: + KAREL CESAR –obl. - R
PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA na KRONSKI GORI ob 10. uri
Sv. Peter na Kronski gori ob 10.00: 1.namen: + POKERŽNIK ANTON – obl. IN +FRANC
ter ++ ŽIRATNIKOVI - Igor
2.namen: + BOGDAN JEHART – R
Binkoštni ponedeljek 20.5.2013:
Sv. Peter na Kronski gori ob 18.00: PO NAMENU (glej 2.namen od Binkošti)
Šentjanž ob 19.00 s šmarnicami: PO NAMENU (glej 2.namen od Sv. Trojice)
Torek 21. maj 2013
Sv. Ema ob 17.00: ZA ŽIVE IN RAJNE FARANE PZŽD
SVETA TROJICA – 26.5.2013 – Kvatrna nedelja
Šentjanž ob 8.00: 1.namen: + OTO ČEGOVNIK, VRHOVNIK MARIJA in FRANC
(Klukovi starši) - Igor
2.namen: + PETER ČREŠNIK – obl.
Sv. Peter na Kronski gori ob 9.30: + MAKSIMILJAN IN KAREL PROJE
ter JOŽICA IN FRANC KOPRIVNIKAR
Nova številka Družine. Listajte in prebirajte www.jagnje.si

Prihodnjo nedeljo so vaši darovi namenjeni za bogoslovje in semenišče ker je kvatrna nabirka
vedno namenjena za ta namen.
V soboto, 25. maja 2013, bo DEKANIJSKI Romarski shod na Prevaljah. Shod se začne s
spovedovanjem ob 19. uri, nadaljuje pa s sv. mašo ob 20. uri. Po maši bo procesija z lučkami
(v primeru slabega vremena pete litanije v cerkvi). Pridite, ne bo vam žal.

Binkošti
»Učenci so se razveselili, ko so videl Gospoda.« (Jn 20,20b)
Danes smo priče nedeljskega srečanja učencev. Janez nas ponovno popelje za zaprta vrata in nam odkriva
dragocene trenutke srečanja z vstalim Kristusom. Jezus se nenadoma prikaže med učenci in ti so vsi iz sebe
od sreče. Pošlje jih oznanjat evangelij, jih pooblasti za odpuščanje grehov in dihne vanje, da prejmejo
Svetega Duha.
Naj tudi nas duh Tolažnik prenavlja in ustvarja pogoje, da se vse to, kar nam je bilo obljubljeno, začne
uresničevati. Zato dovolimo, da nas Duh, ki nam ga Jezus daje potegne iz naše samozadostnosti, nas navda z
novo močjo vere, upanja in ljubezni, kajti samo tako bomo sposobni ustvari nove odnose v skupnostih, ki
bodo preživele, ker se bodo ljudje spoštovali med seboj, se cenili in si zaupali. Tega ne bodo delali iz svoje
lastne moči, ampak v moči Boga, ki jih bo združeval in povezoval med seboj.

Binkošti – prihod Svetega Duha
Binkošti, ki so eden treh največjih krščanskih praznikov, so praznik Svetega
Duha. Prihod Svetega Duha na prve Jezusove učence pomeni rojstvo Cerkve,
nove skupnosti odrešenih. Sveti Duh je duša Cerkve, on jo nenehno oživlja in
pomlaja, prenavlja in očiščuje. Čim bolj je Cerkev poslušna Svetemu Duhu, čim
bolj se odpira njegovemu delovanju, tem bolj jo prenavlja in krepi, tem bolj
prepričevalna postaja.

O pridi, stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh.
Amen.

Kar velja za Cerkev v celoti, velja tudi za vsakega
posameznega kristjana. Delovanje Svetega Duha v njem je
predvsem notranje – preobrazba srca. Sveti Duh učinkuje
kot očiščenje, kot osvežitev, ozdravljenje, kot tolažba in
okrepčilo. Binkošti vzklijejo v prenovljenem srcu, obrode pa
v otipljivih sadovih. V zreli, bogati osebnosti in v živem
občestvu, živi skupnosti. Sveti Duh je predvsem dar; če pa
človek z njim sodeluje, ta dar od zgoraj obrodi
sadove. Sadovi Duha so ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost,
blagost,
zvestoba,
krotkost,
samoobvladovanje. Po meri teh sadov lahko presodimo,
koliko je kdo odprt za Svetega Duha in poslušen njegovim
navdihom, z drugo besedo: koliko je res Kristusov in Božji,
kajti Sveti Duh je Kristusov in Očetov Duh.
Danes še posebej goreče prosimo: Pridi Sveti Duh, napolni
srca svojih vernih in prenovi obličje zemlje! Pomagaj svoji
Cerkvi k taki notranji prenovi, da bo postala svetlo in
prepričljivo znamenje za današnji čas in za svet, v katerega
je poslana kot sol zemlje, kvas in luč!
(Po: Janez Zupet, Pot, Resnica in Življenje)

 SVETNIK TEDNA 
22. maj: sveta Julija (Julka).

Po legendi naj bi bila doma iz Kartagine in naj bi jo kot sužnjo prodali na
Korziko, kjer so jo križali ob vdoru Vandalov leta 439. Menihi so Julijine kosti
prenesli na italijanski otok Gorgona, nazadnje pa so prišle v Brescio v 8.
stoletju. Od leta 1600 so shranjene v cerkvi sv. Julije v Brescii. Upodobitve jo
kažejo kot devico s palmo in palico v obliki križa, včasih tudi med križanjem.
Obsežen ciklus fresk Floriana Ferramola v cerkvi sv. Julije kaže različne
prizore iz njenega življenja, v doževi palači v Benetkah pa je slika Hieronyma
Boscha – Mučenje svete Julije Korziške. Je zavetnica Brescie, Bergama,
Livorna in Korzike.
(Vir: svetniki.org)

Iz raznih virov zbrala in uredila Anja Onuk

