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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA

9. september 2018 D. 8h za farane

23. navadna
PONEDELJEK
10. september

M. 10h Lah Ljudmila, obl.
Ž. 19h + Stopčarjevi

TOREK
11. september

Ž. 19h po namenu (l)

SREDA
12. september

ČETRTEK
13. september

Janez Zlatousti
PETEK
14. september

Povišanje sv
Križa
SOBOTA
15. september

Ž. 19h po namenu (l)
Ž. 19h po namenu (l)
sestanek ŽPS - 20h

Ž. 19h po namenu (l)

Ž. 19h + Mlinarjevi

Žalostna M. božja
NEDELJA
16. september
2018

Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko
govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj.
Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil
prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega
jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu
rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!«
In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je
vez njegovega jezika in je pravilno govoril.
Mr 7,32–35
Božja beseda današnje nedelje nas
vzpodbuja k dobroti, ljubezni in
darovanju. Po Božji dobroti Jezus
ozdravi gluhonemega. Vzel si je
trenutek časa in mu pomagal. Po
Jezusovem zgledu smo dolžni tudi mi
pomagati drug drugemu in si vzeti
čas. Včasih je dovolj že iskren pozdrav, morda vesel nasmeh, to je
dobrina, ki ustvarja srečo, zadovoljstvo.
»Vzel ga je od množice vstran …« beremo v današnji Božji besedi.
Tudi mi si vzemimo čas za sočloveka. Stopimo iz množice, iz nje
povabimo k sebi tudi drugega. In posvetimo se samo njemu. Že
preprost trenutek, ki ga namenimo sočloveku, lahko »ozdravlja«.
Danes smo brali in poslušali, kako je Jezus ozdravil gluhega, ki je
težko govoril. »Efeta ali odpri se«, pomeni, da brez Jezusa ne
moremo pravilno poslušati Božje besede. Samo Jezus lahko
odpravlja telesno in tudi duhovno gluhoto. Samo Jezus nam lahko
pomaga do vere, ki prihaja v naše srce iz oznanjevanja in iz
poslušanja Božje besede. Brez Jezusa tudi ne moremo naprej
govoriti pravilno. Če pa nepravilno govorimo, je bolje, da sploh ne
govorimo, ker nimamo kaj povedati, kar bi bilo dobro za poslušanje.
Peter Štumpf, škof

D. 8h za farane
M. 10h po namenu (l)

24. navadna
Ureditev župnijske cerkve: Alojza Rabiča in Veliki breg

Urnik verouka - upoštevajte ga pri izbiri dejavnosti !!
1. razred
ponedeljek 16 h 6. razred
ponedeljek 15 h
2. razred
torek
16 h 7. razred
torek
15 h
3. razred
četrtek
16 h 8. razred
torek
15 h
4. razred
ponedeljek 14 h 9. razred
četrtek
15 h
5. razred
torek
14 h Z veroukom začnemo 10. sept.

