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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
13. maj

2018

7. velikonočna
na
PONEDELJEK

D. 8h Sv BIRMA /za farane/
M. 10h za zdravje v družini
šmarnice

14. maj

D. 19h Šmid Viktor, 8. dan
TOREK
15. maj

D. 19h Lah Jakob in Egger Darja, obl

SREDA
16. maj

D. 19h Janša Helena in Gregor, obl.

ČETRTEK
17. maj

D. 19h Kersnik Janko, obl.

PETEK
18. maj

D. 19h Mavc Jožica, obl.

SOBOTA
19. maj

D. 19h starši Marija in Janez Šmid

NEDELJA
20. maj

BINKOŠTI

2018

D.

8h starši Kosmač Janez in Alojzija
ter brat Janez
M. 10h za farane

Ureditev župnijske cerkve:

Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu,
da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja.
Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je
zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od
sveta.
Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih
obvaruješ hudega. Kakor si mene poslal na svet,
sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se
posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.
Jn 17,13–15.18–19
Biti eno s Kristusom v nebesih je
cilj našega življenja. Doseči ga
moremo, če smo z njim in s svojimi
bližnjimi povezani že tu na zemlji.
V tem tednu, ki je pred nami, se
potrudimo, da se bomo povsod
skupno zbirali; svoje privatne želje
podredimo prijateljstvu v družini, v
službi, v šoli, župniji …
Sodelovanje in Kristusova ljubezen naj nas združujeta, da bomo
povsod razodevali njega, ki je dal za nas vse svoje življenje. Ne
pozabimo namreč, da nas Jezus pošilja v svet, da bi ga ta po nas
spoznaval.
SVETI DUH
Molimo in častimo edinega Boga
in srca vsi odprimo za Svetega Duha
Duh je Ljubezen božja, ki napolnjuje vse,
z milostjo posvečuje Cerkev in vernike.
Duh je žareči ogenj, vabi k dobroti nas,
Duh nam je luč resnice, ki razsvetljuje čas.
Duh je kot živa voda, vliva nam moč in mir,
upanja in tolažbe, edinosti je vir.
Duh daje nam življenje, On polnost je obljub.
Naj k Sinu in Očetu nas vodi Sveti Duh.

