†

Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
10. marec 2019

1. postna

D. 8h Jakelj Franc, obl.
M. 10h za farane
Križev pot - 15h - proti Sedučniku

PONEDELJEK
11. marec

Ž. 18h v zahvalo

Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln
Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni
po puščavi, hudič pa ga je skušal.
Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili,
je postal lačen. Hudič mu je rekel:
»Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane
kruh.« Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«
Lk 4,1–4
POMAGAJ MI REČI »NE«

TOREK
Ž. 18h Jakelj Ivana in Franc

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog, vsemu, kar nas
dela hrome, bolne, potrte. Daj mi moč, moj Bog, reči
ne vsemu, kar nas slepi, kar nam jemlje besedo.

13. marec

Ž. 18h za zdravje

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog, vsemu, kar uničuje, vsemu,
kar nas navdaja z bojaznijo. Daj mi moč, moj Bog reči ne, vsemu,
kar ločuje, kar nas dela šibke.

ČETRTEK

Ž. 18h Hlebanja Violeta
in Zdravko, obl.

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog, vsemu,
kar nas slepi in nas zasužnjuje. Daj mi moč, moj Bog,
reči ne vsemu, kar je smrt, vsemu, kar rani.

12. marec

SREDA

14. marec

seja ŽPS - 19h
PETEK
15. marec

Ž. 18h Kocjančič Milka, obl.
kratek Križev pot po sveti maši

SOBOTA
16. marec

NEDELJA
17. marec 2019

2. postna

Ž. 18h za rajne
D. 8h za farane
M. 10h + starši in bratje, Španovi
Križev pot - 15h - Radovna

Spremeni, moj Bog, Tvoj »ne« v jezik mojih dejanj
v tem »ne« naj bo slišen tvoj »da« meni in svetu.
Anton Rotzetter

OČE POVRNIL TI BO
Kadar moliš, ne bodi kot hinavec.
Kadar moliš, ne kaži se ljudem.
Kadar moliš, zapri se v svojo sobo
in tvoj Oče povrnil ti bo.

Ko se postiš, ne bodi kot hinavec.
Ko se postiš, ne drži se grdo.
Ko se postiš, nihče naj ne opazi
in tvoj Oče povrnil ti bo.

Kadar daješ, ne bodi kot hinavec.
Kadar daješ, ne trobi pred seboj.
Kadar daješ, ne čakaj na pohvalo
in tvoj Oče povrnil ti bo.

Dobri Oče pa vidi, kar je skrito.
Dobri Oče ti vidi v srce.
Vso ljubezen, odpoved in molitve
dobri Oče povrnil ti bo.

