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Tisti čas je Jezus rekel:
»Moje ovce poslušajo moj glas;
jaz jih poznam in hodijo za menoj.
Dajem jim večno življenje;
nikoli se ne bodo pogubile
in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.«
Jn 10,27–28

Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
12. maj 2019
nedelja DOBREGA
PASTIRJA

4. velikonočna
PONEDELJEK
13. maj

D. 8h za farane
M. 10h + Krulovčevi in Knezovi
ŠMARNICE - 19h
D. 19h Ancelj Franc, obl.

TOREK
14. maj

D. 19h Hlebanja Violeta, obl.

SREDA
15. maj

D. 19h Kersnik Marija, obl.

ČETRTEK
16. maj

D. 19h Jeglič Zofija, 8. dan

Janez Nepomuk
PETEK
17. maj

Gospod Jezus, dobri pastir,
daroval si svoje življenje, da bi vsi
imeli življenje. Daj nam, skupnosti
verujočih, ki je razširjena po vsem
svetu, bogastvo svojega življenja
in nas usposobi, da ga bomo
izpričali in posredovali drugim.
Dobri pastir, podari bogastvo
svojega življenja vsem tistim osebam,
ki so v službi Cerkve tebi posvečene. Osreči jih pri njihovem
razdajanju, naredi jih neutrudne v službi in velikodušne v žrtvovanju.
Njihov zgled naj odpre še srca drugih, da bodo slišali tvoj klic in šli
za teboj.
Dobri pastir, podari bogastvo svojega življenja vsem krščanskim
družinam, da bodo goreče v veri in v službi Cerkvi, in bodo tako
omogočile, da vzklijejo in zrastejo tudi novi duhovni poklici.
sv. Janez Pavel II.

D. 19h + Klančnikovi
Bog, dobri pastir

SOBOTA
18. maj

D. 19h Mavc Jožica, obl.

NEDELJA

M. 8h Potočnik Jerca, obl.
D. 10h za farane
prvo sveto obhajilo

19. maj 2019

5. velikonočna

Božja podoba dobrega pastirja, ki ljubeče varuje svoje ovce in skrbi
zanje, brez težav nadomesti pogosto podobo boga, ki je zgolj strog
sodnik in kaznovalec. Odnos med pastirjem in ovcami, je že od
nekdaj podoba za skrben, nežen in ljubeč odnos med človekom in
Bogom. Jagnjeta in ovce, simbol nemoči in izgubljenosti, potrebujejo
pastirja, da bi našli svoje pašnike, da bi bili obvarovani nevarnosti,
da bi bili spet najdeni, ko se znajdejo na napačnih in stranskih
poteh, ter na ramenih pastirja varno prineseni nazaj.
K. Frielingsdorf

