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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
5. avgust 2018

18. navadna
PONEDELJEK
6. avgust

Jezusova
spremenitev
TOREK
7. avgust

D. 8h za farane
M. 10h Seršen Olga (r. dan)
Vrata 16h mama Pavla in Živko
D. 19h po namenu

D. 19h po namenu (l)

D. 19h Kofler Stanko, obl.

V ničevosti svojih misli modrujemo o življenju, prirejamo simpozije
o pomenu svetosti, pozabljamo pa na Božje. Še smo ujeti v starega
človeka, še smo v svojem bistvu pogani.
Omeči trdoto naših src, da te bomo sprejeli, in bodi zahvaljen, ker
nam odkrivaš bogastvo svojega nauka. Opogumi nas, da odvržemo
staro navlako in zablestimo v tvoji sinjini.
Berta Golob

D. 19h Možina Sonja, 8. dan

NE BODIMO ČRNOGLEDI –
DELAJMO BOŽJA DELA

SREDA
8. avgust

Dominik
ČETRTEK
9. avgust

Edith Stein
PETEK
10. avgust

D. 19h Lakota Peter, obl.

Lovrenc
SOBOTA
11. avgust

Klara
NEDELJA
12. avgust 2018

19. navadna

Jezus jim je odgovoril in rekel: »Resnično,
resnično, povem vam: Ne iščete me zato,
ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli
kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine,
temveč za jed, ki ostane za večno življenje
in vam jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč
vtisnil pečat Oče, Bog. Tedaj so mu rekli:
»Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?«
Jezus je odgovoril in jim dejal: »Božje delo je
to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.«
Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor
vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.
Jn 6,26–29.35

D. 19h po namenu (l)
D. 8h za farane
M. 10h Strajnar Srečko, obl.
Vrata 16h Ancelj Joža in sorodniki

Ureditev župnijske cerkve: Belca

Po čudežni pomnožitvi kruha so
ljudje želeli Jezusa postaviti za
kralja. Če bo to ponudbo sprejel,
bodo – tako so upali – preskrbljeni
za vsakdanji kruh. Jezus pa je
njihove misli obrnil drugam: Ne
delajte za jed, ki mine, ampak delajte za jed, ki ostane za večno
življenje.
Tudi danes mora kristjan sredi množic, ki so zazrte samo v to, kar je
zemeljsko in časno, usmerjati sebe in druge k vrednotam, ki ne
minejo, ki presegajo še tako izpopolnjeno tostransko računalništvo,
ker so naravnane na večnostne silnice.
Kljub dobrinam, ki nam jih prinaša napredek, je vedno več ljudi, ki se
jih loteva črnogledost. Tudi kristjani se zavedamo nevarnosti, ki
grozijo človeštvu. Pri vsem tem pa se ne vdajmo črnogledosti, saj
živimo iz Kristusove velikonočne skrivnosti.
p. Franc Cerar

