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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA

10. september 2017 D. 8h za farane

23. navadna
PONEDELJEK
11. september

M. 10h + Droletovi
D. 19h po namenu (l)

TOREK
12. september

D. 19h po namenu (l)

SREDA
13. september

D. 19h Zorman Marica

Janez Zlatousti
ČETRTEK
14. september

Povišanje sv
Križa
PETEK
15. september

Žalostna Mati
božja
SOBOTA
16. september

D. 19h v dober namen

D. 19h mama Lah Ljudmila (r. dan)

D. 19h + Mlinarjevi

Kornelij in Ciprijan
NEDELJA

17. september 2017 D. 8h za farane

24. navadna

M. 10h + Lenčkovi

Ureditev župnijske cerkve: Alojza Rabiča in Veliki breg

Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali
na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli
boste razvezali na zemlji, bo razvezano v
nebesih.
Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed
vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo moj
Oče, ki je v nebesih, vse storil. Kajti kjer sta
dva ali so trije zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz sredi med njimi.«
Mt 18,18–20
Jezus daje svojim učencem zagotovilo, ki
mu je pridružen izziv. Obljublja, da bo kljub
fizični odsotnosti med njimi navzoč. Izziv je
odkriti, kje bo mogoče okušati njegovo
navzočnost. Jezus ne pravi, da ga bodo
našli v samoti, prej ga bodo srečali med
verujočimi, ki so se zbrali skupaj − sredi
teh, ki iščejo drug drugega, da bi gradili skupnosti vere. Učenci se
morajo zanesti drug na drugega, če hočejo okušati navzočnost
vstalega Jezusa.
Sem kdaj izkušal Jezusovo navzočnost, ko sem se v molitvi pridružil
drugim?
Na nedeljo, ko že nekoliko diši po
jeseni in ko začenjamo novo
katehetsko leto, nas je Gospod znova
poklical in nas zbral ob oltarni mizi.
Jezus hoče biti naš prijatelj, zaupnik,
naša moč. Tudi če pozabimo nanj, on
nikoli ne pozabi na nas. Tega se
moramo zavedati tako veroučenci,
kateheti kot tudi starši.
V novem šolskem in katehetskem letu nam hoče biti še posebno blizu.
Potrudimo se, da ga bomo pri verouku spoznavali, se v molitvi z njim
pogovarjali, mu tudi ob šolskih obveznostih zaupali, mu v naših
družinah dali prostor ter ga pri sveti maši vedno radi prejemali v svoje
srce.

