†
NEDELJA
8. april

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri
in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih
vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam
bodi!«
Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem
in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v
mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod
in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me
videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli,
pa so začeli verovati!«
Jn 20,26–29

Oznanila župnije Dovje
2018

Bela nedelja
PONEDELJEK
9. april

D. 8h Jakelj Janez, obl.
M. 10h za farane
Ž. 19h Legat Vinko, (r. dan) in
Šetina Vesna

TOREK
10. april

SREDA
11. april

Ž. 19h za zdravje
Ž. 19h Pintar Nande, obl.
sestanek Karitas - 19.30

ČETRTEK
12. april

PETEK
13. april

Ž. 19h za rajne
Ž. 19h Janša Rok (r. dan) in
straši Trojar

SOBOTA
14. april

Ž. 19h za rajne

NEDELJA
15. april
2018

D. 8h za farane
M. 10h Rampre Alojzij in Marjan, obl.
ter + Jencnovi

3. velikonočna

predstavitev birmancev: Mojstrana 10h

Vstali Jezus!
Pri sveti maši smo se s teboj okrepili
in s tvojim Duhom prepojili. Hvala ti!
V današnjem berilu nam praviš,
da je »ljubezen do Boga v tem,
da se držimo njegovih zapovedi«.
»In zmaga, ki premaga svet,
je naša vera.«
Hvala za ta dar vere,
ki nam pomaga živeti.
Amen.
Uvodi
»Mir vam bodi.«
Kaj je na zemlji, na svetu najdragocenejše? Dragocenejši od vsega
imetja in denarja je ljubi mir, ki ga svet nima in ne more dati, ki nam ga
je Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih nebes. Zato so angeli ob
njegovem rojstvu peli: »Slava Bogu na višavi in mir ljudem na zemlji.«
Kaj je najljubše na svetu? Meni je na svetu gotovo najljubši ljubi mir,
če lahko z vsemi mirno in v miru živim. Zato je bil tudi Jezusov prvi
pozdrav po njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!«
Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč ločili s tega sveta? Najboljše ob
smrtni uri je tisti sladki dušni mir, ki nam ga je Jezus zapustil kot
dediščino, ko je rekel: »Svoj mir vam zapuščam, svoj mir vam dam.
Naj se vaša srca ne vznemirjajo in ne bojte se.«
Anton Martin Slomšek

