†

Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
7. januar

Jezusov krst
PONEDELJEK
8. januar

D. 8h Koren Matilda in Feliks, obl.
M. 10h za farane
Ž. 10h starši Vucela, brat Gabrijel
in sestra Pavla

TOREK
9. januar

Ž. 18h Pezdirnik Alojz, oče in sin

SREDA
10. januar

Ž. 18h Kokošar Viktor, obl.

ČETRTEK
11. januar

Ž. 18h Kersnik Mihael, obl.

Pavlin Oglejski
PETEK
12. januar

SOBOTA
13. januar

NEDELJA
14. januar

2. navadna

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji
in Janez ga je krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob.
In zaslišal se je glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«

Ž. 18h Pader Marija, obl.
Ž. 18h Potočnik Ivanka in Franc, obl.
Mežnarčeva
D. 8h Baloh Angela, obl.
M. 10h za farane

Mr 1,9–11
Dobri Jezus, popolnoma se ti darujem.
Zaupam ti vse svoje želje in upe,
hkrati pa tudi svoje skrbi in trpljenje.
Izpolni vse načrte, ki jih imaš z menoj.
In hvala za vse darove, prejete pri svetem krstu.
Naj z njimi skrbno ravnam ter z njimi služim
tebi in ljudem.
Izlivaj name svojo milost in daj,
da ob pomoči Svetega Duha,
stopam po pravih poteh.
Uvodi

Vsak krst se najprej podeljuje v veri tistega, ki za krst zaprosi
(katehumena). Kjer so krščenci otroci, se jim krst podeli v veri staršev
in botrov, pa tudi celotnega cerkvenega občestva. Vsi smo torej
poklicani k odgovornosti za to, da bo seme vere, ki je bilo v otroka
položeno pri sv. krstu, moglo rasti ter dozoreti v sad odrasle vere
krščenca. To je velika odgovornost, ki se je tako starši in botri, pa tudi
člani župnijskih občestev vse premalo zavedamo.
Prav vsi smo poklicani in vsi poslani, da vsak na svoj način prispevamo
k apostolatu, vsi moremo in moramo biti pričevalci, apostoli Kristusa in
njegove ljubezni.
Po: Jože Kužnik

Krst odpira mi nebo, upam in verujem to.
Bogu, Cerkvi sem predan rad bi bil dober kristjan.
Bog mi Oče je in vsak človek zato je moj brat.
Večno ljubljeni bom sin, tega se res veselim.

