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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
14. januar

2. navadna
PONEDELJEK
15. januar

D. 8h Baloh Angela, obl.
M. 10h za farane
Ž. 18h Peternel Peter, 30. dan

TOREK
16. januar

Ž. 18h Čebulj Marija in Ludvik, obl.

SREDA
17. januar

Anton
ČETRTEK
18. januar

Ž. 18h Kofler Stanko in starši
teden molitve za edinost kristjanov
Ž. 18h Pavlovčič Marjan, obl.

PETEK
19. januar

Ž. 18h Lipovec Alojz in starši

SOBOTA
20. januar

NEDELJA
21. januar

3. navadna

Ž. 18h Petrovčič Janez

D. 8h za farane
M. 10h Jakelj Alojzija

Ureditev župnijske cerkve: Dovje 61 - 90

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam
in še dva izmed njegovih učencev.
Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel:
»Glejte, Jagnje Božje!«
Učenca sta slišala, kaj je rekel,
in odšla za Jezusom.
Jn 1,35–37
Gospod, danes nas še posebej vabiš, da
razmišljamo ob besedah apostola Pavla, ki
pravi: »Telo ni za nečistost, ampak za
Gospoda.«
Naši grehi nas vedno znova in znova
delajo »stare in onemogle«. Tvoja milost
in odpuščanje nas pa nenehno obnavljata
in pomlajujeta ter nam dajeta moči, da
lahko stojimo pred teboj.
Kakor si vztrajno klical Samuela, tako vsak
dan znova vztrajno kličeš tudi nas. V vsej
ponižnosti se ti hočemo odpreti in ti
prisluhniti, da te v hrupu sveta ne bomo preslišali, temveč se zvesto
odzvali tvojemu klicu, kjerkoli in kadarkoli že nas bo dosegel.
Uvodi

KAKŠNO JE MOJE POSLANSTVO?
Apostol Peter je prišel k Jezusu in ta mu je nakazal njegovo
poslanstvo: Imenoval se boš Kefa … Ni mu rekel: »Hej, Peter, zame
boš dal življenje; v Rimu te bodo križali.« Če bi to storil, bi se Peter
gotovo takoj obrnil in odšel. Jezus ga je preprosto povabil, naj hodi za
njim in bo postal ribič ljudi. To pa je bilo Petru, ribiču, že bolj domače. V
treh letih je ob Jezusu počasi odkrival svoje poslanstvo. Šele s
prihodom Svetega Duha ga je bolje doumel in prejel moč, da je
navsezadnje šel oznanjat vse do Rima in končno za Jezusa tudi dal
svoje življenje.
Najti svoje mesto v svetu oz. odkriti svoje poslanstvo je temeljna
naloga vsakega človeka. Ni lahka. Potrebno je prisluhniti svojemu srcu;
prepoznati, izkusiti, da sem ljubljen – od Boga in tolikih ljudi, kajti samo
kdor je izkusil ljubezen, lahko tudi sam zares ljubi.
Po: www.unipas.si

