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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
10. januar 2020

Jezusov krst
PONEDELJEK

sveta maša brez udeležbe vernikov

D 10h Kokošar Viktor, obl.

11. januar

ORODJE V BOŽJIH ROKAH

Pavlin Oglejski
TOREK
12. januar

sveta maša z ljudstvom

D 18h v cerkvi
Kersnik Mihael, obl.
Simončič Darko in Mimica

SREDA
13. januar

ČETRTEK
14. januar

PETEK
15. januar

SOBOTA
16. januar

NEDELJA
17. januar 2020

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.«
Mr 1,9–11

sveta maša z ljudstvom

D 18h v cerkvi
Baloh Angela, obl.
Baloh Jaka in Šetina Vesna
sveta maša brez udeležbe vernikov

D 10h za rajne
2. navadna
Oznanila na internetu: https://zupnija-dovje.si

Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo
»podelitev imena« in vpisati je bilo potrebno besedo »krst«. Kristjani
vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev imena, to je prvi
zakrament, zakrament novega rojstva, prerojenja.
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini prejeli
kot majhni otroci, brez posebnega napora in brez priprave. Krščeni
smo bili v veri staršev in občestva župnije. Vera naših bližnjih naj bi
nam pomagala, da milost krsta v nas zaživi, da vera, ki je bila
položena v našo dušo kot seme v zemljo, začne poganjati.
Krstitelj postavi staršem vprašanje: »Želite, da bi vaši otroci
prejeli sveti krst? Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih
boste vzgajali v veri, da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da bodo
ljubili Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?« To
vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto resno. Žal ga zelo
veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu nastopi v številnih družinah
zelo dolga pavza v verski vzgoji. Ali pa te vzgoje sploh ne bo.
Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci – ne samo pri
posredovanju naravnega, telesnega življenja, temveč tudi
nadnaravnega, duhovnega. To je običajna pot. Bog hoče delovati po
nas. Bog je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo orodje.
Tudi najboljši mojster brez orodja ali s slabim orodjem ne more
narediti veliko.
Silvester Čuk

Pri svetih mašah na delavnike ste lahko - v cerkvi - navzoči tudi
verniki. Ob nedeljah pa zaenkrat še ne, ker ne moremo izpolniti
pogoja o 30 m² na osebo. V naši cerkvi bi to pomenilo 10 vernikov.
Seveda se ne da izbirati, kdo naj bi prišel in kdo ne.
Razporedite se tako, da bo med vami čim večja razdalja.

