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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA

2. december 2018 D. 8h za farane

M. 10h + Vidovičevi

1. adventna

nedelja Karitas - pušica za Karitas

PONEDELJEK
3. december

Ž. 18h za rajne

Frančišek Ksaver
TOREK
4. december

SREDA
5. december

Ž. 18h za duše v vicah
Ž. 18h Langus Kristijan, obl.
Miklavžev obisk - APD (KUD) - 16h

ČETRTEK
6. december

Nikolaj
PETEK
7. december

Ž. 18h za žive in pokojne
gorske reševalce
Ž. 18h Rabič Milan, obl. in r. dan

Ambrož
SOBOTA
8. december

Brezmadežna
NEDELJA
9. december 2018

2. adventna

D. 18h Šetina Vesna (r. dan)
D. 8h Delavec Avgust in Terezija
ter + Delavčevi
M. 10h za farane

Ureditev župnijske cerkve: Dovje 1 -30

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi v zmedi
zaradi
bučanja morja in valov. In tedaj bodo videli
Sina človekovega priti na oblaku z močjo in
veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše
odrešenje se približuje.«
Lk 21,25.27–28
Jezus nas v današnji Božji besedi
svari: »Varujte se, da vam srca ne
bodo obtežena s požrešnostjo,
pijanostjo in skrbmi za to življenje in
da vas tisti dan – to je dan
Gospodovega prihoda – ne ujame
nenadoma kakor zanka.«
Z redno molitvijo ob prižgani sveči
na adventnem vencu skozi ta čas
pričakovanja prosimo Gospoda, bi
znali biti čuječi, da bi bili na ta prihod
notranje pripravljeni.
Ko verujemo v Boga, moramo verjeti tudi v
sočloveka.
In Karitas nas to nedeljo vabi, da sodelujemo,
da tudi nekaj od svojega damo prostovoljno,
z veseljem, z ljubeznijo za tiste, ki nimajo nič
in ki živijo s tako skromnimi stvarmi, da se
sploh sprašujemo, a človek lahko tako sploh
živi.
Torej, bratje in sestre, v tem adventnem času
te Bog pričakuje. Jezus prihaja k tebi, trka na tvoja vrata, na moja
vrata, odprimo mu svoja vrata in pomagajmo vsakemu človeku, ki je
v stiski, ki je v skrajni revščini.
Pedro Opeka

