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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
12. november 2017

32. navadna
PONEDELJEK
13. november

D. 8h za farane
M. 10h + Preckinovi in
Požrvova teta Jera
Ž. 18h Polajnar Jože, obl.

TOREK
14. november

Ž. 18h Klančnik Tomaž, 30. dan

SREDA
15. november

Ž. 18h + Blaževi in Peterca

ČETRTEK
16. november

Ž. 18h Kokalj Rudi

PETEK
17. november

Ž. 18h Možina Mirko, obl.

Elizabeta Ogrska
SOBOTA
18. november

Ž. 18h Rabič Ana in Franc, obl.

NEDELJA

19. november 2017 D. 8h za farane

33. navadna

M. 10h Ervin in +Tomaževi

Ureditev župnijske cerkve: Savska, v Radovno, Poldova,
Kurirska, pod Grancčiščem

Opolnoči pa je nastalo vpitje: »Glejte, ženin!
Pojdite mu naproti!«
Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje
svetilke. Nespametne so rekle preudarnim:
»Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke
ugašajo!« Toda preudarne so odvrnile: »Verjetno
ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k
prodajalcem in si ga kupite!«
Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!
Mt 25,6–9.13
Vsak dan umiramo za nov dan in vsako jutro se na novo rodimo.
Življenja nimamo v svojih rokah. Vsaka ura, vsak udarec našega srca
je čudoviti dar. Vsak dan umiramo za nov dan in se za dan približamo
odločilnemu trenutku svojega odhoda v večnost.
Pot v večnost nič ne stane in ne zahteva nobenega znanja. Pot v
večnost zahteva le predanost, vero in ljubezen. Hoditi moramo po dobri
poti. Vedno! Ne vemo namreč ne dneva ne ure. Zato nikoli ne smemo
opustiti misli na lastno smrt. Le tako lahko postajamo vsak dan boljši in
resnično pripravljeni na srečanje z ženinom.
Anselm Grün
V priliki o dekletih, ki so se s prižganimi svetilkami odpravile na
poročno praznovanje, gre za simbol večnega življenja v nebeškem
kraljestvu. Polovica deklet vstopi z ženinom na praznovanje, druga
polovica pa jih ostane zunaj, ker so bile nespametne in niso imele s
seboj potrebnega olja.
Kaj je pravzaprav tisto olje, ki dovoli prisostvovati na poročnem
slavju? Razlagalci prepoznavajo v olju simbol za ljubezen, ki je ni
mogoče kupiti, temveč jo sprejemamo kot dar. Tega hranimo v svoji
notranjosti in ga živimo v delih. Resnično moder je človek, ki svoje
zemeljsko življenje uporabi za izvrševanje del usmiljenja, saj mu ta po
smrti ne bodo več možna. Ob poslednji sodbi bomo vprašanji o delih
ljubezni v zemeljskem življenju. Ta ljubezen je Kristusov dar, izlit v nas
po Svetem Duhu. Kdor veruje v Boga, ki je Ljubezen, nosi v sebi
nepremagljivo upanje, ki je podobno svetilki, s katero premostimo temo
onkraj smrti in dospemo do velikega slavja življenja.
Vsak dan znova se trudimo in v svoje okolje prinašajmo močno luč
vere in krščanske ljubezni in bomo tako vedno pripravljeni na srečanje
z nebeškim Ženinom.
s. Brigita Zelič

