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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
14. april

2019

6. postna
CVETNA
PONEDELJEK
15. april

D. 8h za farane
M. 10h + Tileševi in Šušterčičevi
blagoslov oljčnih vejic in beganc

Križev pot - 15h - Dovje
D. 19h Baloh Marija in Pavel
ter + Potokarjevi
18.30 - spoveduje pater z Brezij

TOREK
16. april

D. 19h za rajne

SREDA
17. april

D. 19h Rogan Albina, 30. dan

ČETRTEK
18. april

Veliki četrtek
PETEK
19. april

Veliki petek
SOBOTA
20. april

Velika sobota
NEDELJA
21. april

2019

VELIKA NOČ

In položili so na žrebe svoja oblačila in nanj
posadili Jezusa. Ko pa je šel dalje, so na pot
razgrinjali svoje plašče. In ko se je že bližal
pobočju Oljske gore, je začela vsa množica
učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga
za vsa čudovita dela, ki so jih videli.
Klicali so: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja
v Gospodovem imenu; mir v nebesih in slava na
višavah!« Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: »Učenik, posvári
svoje učence!« Odgovoril jim je: »Povem vam, če ti umolknejo, bodo
kamni vpili.«
Lk 19,35–40
Nebeški oče, blagoslovljene begance
nas spominjajo na dogodke izpred dva
tisoč let, ko so množice pozdravljale
tvojega Sina kot kralja. Prosimo te,
pomagaj nam, da ga bomo tudi mi
sprejeli ne le kot kralja, ampak tudi kot
našega Odrešenika. Naj ga častimo in slavimo ter vedno ostanemo
njegovi zvesti učenci. Pomagaj nam s svojo milostjo. Amen.

D. 19h za duhovnike

NJEN SIN

D. 19h obredi velikega petka:
pasijon, češčenje križa, obhajilo

Ob poti stoji, molči.
A v srcu tiho zaihti,
ko mimo nese težki križ
njen Sin.

Pod križem kleči, molči.
A v srcu strašno jo boli,
ko mrtev ji v rokah leži
njen Sin.

Ob križu stoji, molči.
A v srcu vedno bolj trpi,
saj ves krvav umira mlad
njen Sin.

Ob grobu stoji, molči.
A v srcu upanje ji tli.
Kot je obljubil, spet bo vstal
njen Sin!

D. 19h po namenu
blagoslov ognja in vode - Dovje, 7h
češčenje Jezusa v božjem grobu
blagoslov v. jedil: M. - 15h; D. - 17h
D. 7h za farane - procesija ofer
D. 9h Kosmač Janez (r. dan)
M. 10.30 za + sorodnike (l)

Križ
V tem znamenju sta dve smeri navpična: Bog, nebesa.
A prečni del naj kaže mi ljubezen do človeka.

