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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
6. januar 2018
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

D. 8h za farane
M. 10h v dober namen (V.)

Sv trije kralji
PONEDELJEK
7. januar

Ž. 18h za zdravje

TOREK
8. januar

Ž. 18h Pader Marija, obl.

SREDA
9. januar

Ž. 18h Pezdirnik Martina, 30. dan

ČETRTEK
10. januar

Ž. 18h Kokošar Viktor, obl.

Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih
natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala
zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel:
»Pojdite in natančno raziščite glede deteta.
Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem
tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se
modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo
videli vziti,je šla pred njimi, dokler ni obstala nad
krajem, kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in
zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga
počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.
In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu,
so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Mt 2,7–11
O Bog, ti bivaš v nedostopni svetlobi,toda odsev tvoje slave vidimo v
otroku v jaslih. Modri z Vzhoda so videli zvezdo in njena svetloba jih
je vodila, ko so odšli na pot, da bi te iskali, našli in te počastili, da bi
te iskali, te našli in te molili. S seboj so vzeli dragocena darila zate:
zlato hvaležne ljubezni, kadilo spoštljivega češčenja, miro tihe
bolečine. Ko so pokleknili pred tebe, so pozabili nase. Ko so pozabili
nase, si bil ti navzoč v njih. Njihove želje so se tako izpolnile.
Božo Rustja

PETEK
11. januar

Pavlin Oglejski
SOBOTA
12. januar

NEDELJA
13. januar 2018

Jezusov krst

Ž. 18h Kersnik Mihael, obl.
Ž. 18h Potočnik Ivanka in Franc,
Mežnarčevi, obl.
D. 8h za farane
M. 10h + brat in sestri

ZVEZDA NAD PUŠČAVO
1
Zvezda nad puščavo sije v noč,
potnikom samotnim kaže pot.
Daleč tam na vzhodu so doma.
Videli so svetlo zvezdo
in za njo so šli na dolgo pot.
2
Zvezda zgine jim izpred oči
in zaman sprašujejo ljudi:
kje na svet je rojen novi kralj?
Končno spet so našli zvezdo,
ki vodila jih je v Betlehem.

3
Po naporih in nevarnostih
v revni hlevček kralji so prišli.
Tam na slami čaka božji Sin
Pokleknili so pred njim na tla
in darovali mu zlata.
4
Po tem svetu mi potujemo.
Stiske, dvome, krivde nosimo
Vera pa nas vodi k Jezusu.
On je naša zvezda nad puščavo,
ki nam kaže pot domov.

