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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
8. julij 2018

14. navadna
PONEDELJEK
9. julij

D. 8h za farane
M. 10h Seršen Simon, obl.
Vrata 16h v zahvalo
D. 19h Klančnik Jožefa, 8.dan

TOREK
10. julij

D. 19h Kokalj Rudi, obl.

SREDA
11. julij

D. 19h + Požrvovi

Benedikt
ČETRTEK
12. julij

Mohor in
Fortunat
PETEK
13. julij

SOBOTA
14. julij

NEDELJA
15. julij 2018

15. navadna

D. 19h Novak Emil in starši

D. 19h + Mavčevi
D. 19h Švajger Marija in
+ Švajgerjevi in Koširjevi
D. 8h za farane
M. 10h + Pibrovi in Urbancovi
Vrata 16h Janez Voljč in soplezalca

Ureditev župnijske cerkve: Dovje 31 - 60

In spotikali so se nad njim.
Jezus pa jim je govoril: »Prerok ni brez
časti, razen v domačem kraju, pri svojih
sorodnikih in v svoji hiši.«
In ni mogel tam storiti nobenega
mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je
položil roke in jih ozdravil. In čudil se je
njihovi neveri.
Mr 6,3–6
Današnji evangelij nam govori o tem, kako
nezaupljivi so bili do Jezusa njegovi rojaki, ko
je prišel z učenci v svoj kraj. Čudili so se, od
kod Jezusu takšna modrost. Spotikali so se
nad njegovimi čudeži. Tudi sami smo pogosto
nezaupljivi, dvomimo v Božjo navzočnost in v
dobroto ljudi okoli sebe. Te svoje dvome
moramo zaupati nebeškemu Očetu. Naša
iskrena molitev je priložnost, da ga prosimo,
naj poglobi našo vero in nas obvaruje dvomov v dobroto ljudi ter ga
prosimo za njegovo navzočnost med nami.
Po: Uvodi
Jezus je izšel je iz Nazareta in bi po mnenju someščanov moral biti
takšen, kakršnega so hoteli. Ker je bil drugačen, samosvoj in
neuklonljiv, so se nad njim spotikali.
-Nad njim so se spotikali tudi voditelji v Jeruzalemu. Ni bil in ni hotel
postati ukrojen po njihovem modelu; imel je svoje poglede, ki se niso
skladali z njihovimi; učil je nauk, ki je bil zanje nesprejemljiv.
-Jezus se ni dal podkupiti in se Rimu ni uklonil. Rajši je dopustil, da
so njegove pripadnike metali v ječe, pošiljali v izgnanstvo, obsojali
na smrt. Vse pa se je končalo tako, da se je Rim uklonil Jezusu.
-Jezusa so si hoteli podrediti stanovi v srednjem veku. Nobenemu
se ni uklonil, vsem je bil s svojim naukom neprestani opomin.
Vladarjem: kdor je največji, naj bo vsem strežnik; fevdalcem: gorje
vsem, ki delate krivico; meščanom: ne zbirajte si zakladov, ki jih
razjedajo molji; vojščakom: spravi meč na njegovo mesto; cerkvenim
knezom: ne pomaga govoriti Gospod, Gospod, če je srce daleč …
-Danes je Jezus spotika tistim, ki menijo, da ima človek neomejeno
svobodo in da sme vse, kar more. Ker jim Jezus to svobodo
oporeka, se gredo ateiste. Naj. A naj tudi vedo, da se on ne da krojiti
nikogaršnji samovolji. On namreč ni od ljudi!
Po: Beseda da besedo

