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Oznanila župnije Dovje

D. 8h za farane
15. april
2018 M. 10h Rampre Alojzij in Marjan, obl.
ter + Jencnovi
3. velikonočna
na
predstavitev birmancev: Mojstrana 10h
PONEDELJEK
teden molitve za duhovne poklice
NEDELJA

16. april

Bernardka Lurška

Ž. 19h za letošnje birmance

TOREK
17. april

Ž. 19h + Sonja in + Albrehtovi

SREDA

Ž. 19h Lakota Justina,
Golobova (40. obl)

18. april

ČETRTEK
19. april

Ž. 19h za rajne

PETEK
20. april

Ž. 19h Sida r. Lavtižar

SOBOTA
21. april

NEDELJA
22. april

Ž. 19h Bremec Mirko in starši

2018 D. 8h + Jozlnovi

ned. Dobrega pastirja

4. velikonočna

M. 10h za farane

Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam
v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in
moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in
poglejte,
kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih
imam jaz.«
Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker
pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je
rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu
kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel
Lk 24,38–43
Gospod, neizmerno hvaležni smo, ker smo te spoznali.
Tako dobro in prijetno se počutimo, kadar živimo, kot nas učiš,
in tako neizmerno boleče, kadar po enem izmed tvojih najmanjših
užalimo tebe.
Prosimo te, pomagaj nam, da boš rasel v nas in mi v tebi. Amen.
Uvodi

V evangeliju po Luku srečamo
vstalega Jezusa, kako se prikaže
zbranim učencem, ki so nezaupljivi
in prestrašeni mislili, da je prikazen.
Romano Guardini je zapisal:
»Gospod se je spremenil. Ne živi
več tako, kot je živel prej.
Njegovega bivanja ... ne moremo
razumeti. Pa vendar je telesno ...,
saj vsebuje vse njegovo dosedanje
življenje in usodo, preko katere je
moral iti, torej trpljenje in smrt. Vse je resničnost. Čeprav spremenjena,
pa vendar je dotakljiva resničnost«. Ker vstajenje ni izbrisalo znamenj
križanja, je Jezus svojim apostolom pokazal roke in noge. In da bi jih
prepričal, jih je prosil, naj mu dajo kaj jesti. Tako so mu učenci
»ponudili kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel«
Po zaslugi teh zelo nazornih znamenj so učenci prerasli začetne
dvome in se odprli daru vere. Ta vera jim je omogočila razumeti, kar je
bilo napisanega o Kristusu. In postali so priče teh reči.
Benedikt XVI.

