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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
10. februar 2019

5. navadna
PONEDELJEK
11. februar
svetovni dan bolnikov

Lurška mati
božja
TOREK
12. februar

SREDA
13. februar

D. 8h za farane
M. 10h + starši in sestra, obl.
D. 18h Šifrer Marija in Franc
lurška procesija

Ž. 18h + Pader in Zupan
Ž. 18h teta Cecilija, obl.
seja ŽPS 19h

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu:
»Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!«
Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso
noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na
tvojo besedo bom vrgel mreže.«
In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib,
da so se njih mreže trgale. Ko je Simon Peter to
videl, je padel Jezusu pred noge in rekel:
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!«
Lk 5,4–6
Evangelij nam je oznanjen. Sprejeli smo ga. Če
stojimo trdno v njem, se nam ni treba ničesar
bati, ker smo na poti rešitve. Postanemo lahko
kot ribiči – vztrajni in trdoživi. Pripravljeni na
uspeh in neuspeh. Jezusovi učenci – ribiči so
bili dovzetni za novosti, zato so vrgli mrežo
celo podnevi, proti vsem ribiškim pravilom. Zaupali so Jezusu in
uspelo jim je. Ulov je bil velik. Smo tudi mi kot ribiči pripravljeni
slediti Jezusu, zanj trpeti in delati, kar bo hotel, pa čeprav nam še
zdaleč ne bo jasno, kaj bo to in kako se bo končalo?
Uvodi

ČETRTEK

POJDI PROČ

14. februar

Ko je Peter srečal Jezusa,
grešnost je priznal.
Tudi jaz za njim ponavljam zdaj,
kar mu je dejal.
Pojdi proč, pojdi proč,
pojdi proč od mene, Gospod !

Jaz ne obvladam želja in strasti,
tvoje srce pa je čisto.
Če je kdo srečen, sem mu nevoščljiv,
ti pa nič svojega nimaš, Gospod.
Pojdi proč, pojdi proč...
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Saj jaz sem grešnik in poln napak,
ti pa si svet in popoln.
Jaz sem sebičen, le zase živim,
ti se v ljubezni razdajaš, Gospod.
Pojdi proč, pojdi proč...

Jedel brez mere in pil sem preveč,
ti priporočaš odpoved.
Ko razjezim se, preklinjam, kričim,
ti pa si krotek in miren, Gospod.
Pojdi proč, pojdi proč...
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Valentin
PETEK
15. februar
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Ž. 18h + starši Rabič, Žagarjevi
Ž. 18h starši Vucela, brat Gabrijel
in sestra Pavla

SOBOTA
16. februar

NEDELJA
17. februar 2019

6. navadna

(grešna nagnjenja)

Ž. 18h za rajne

D. 8h + Smrlenikovi
M. 10h za farane

V meni napuh je, časti si želim, Len sem in rad bi brez truda živel,
ti pa si skromen, ponižen.
ti pa si delal z veseljem.
Lakomen sem na denar in stvari, Zdaj mi pomagaj in daj mi moči,
ti pa za druge živel si, Gospod. da bom za tabo spet hodil, Gospod.
Pojdi proč, pojdi proč...
Bodi tu, bodi tu,
bodi tu ob meni, Gospod !

