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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
11. julij

2021

15. navadna
PONEDELJEK

D 10h po namenu (d)
po namenu (d)

12. junij

Mohor in Fortunat
TOREK
13. julij

D 19h Kokalj Rudi, obl.

SREDA
14. julij

ČETRTEK
15. julij

Bonaventura
PETEK
16. julij

Tisti čas je Jezus poklical k sebi dvanajstére
in jih začel pošiljati po dva in dva.
Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim
naróčil, naj razen palice ne jemljejo na pot
ničesar, ne kruha ne popotne torbe ne
denarja v pasu, obujejo naj sandale in naj ne
oblačijo dveh oblek. Govóril jim je: »Kjer koli
stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj
ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z
nog, njim v pričevanje.«
Mr 6,7–11
Angleški mislec David Hume (18. stol.) je kljub svojim dvomom in
neveri včasih obiskal bogoslužje, ki ga je vodil pobožen duhovnik.
Prijatelji so ga vpraševali, kako se to sklada z njegovimi načeli, in
pojasnil jim je: »Veste, ne verjamem vsega, kar govori, toda vem, da
on sam verjame v to. In enkrat na teden rad slišim človeka, ki
verjame v tisto, kar govori.«
Kdor ni prepričan, pač ne more biti posebno prepričljiv. In kakšni
pričevalci smo mi? Smo prepričani v to, o čemer bi naj pričevali?
Kakor učence Jezus danes pošilja tudi nas med ljudi, kjer bi naj
pričevali o njegovi neskončni ljubezni. Res je, vsi nas ne bodo
sprejeli z našimi pogledi, mislimi in dejanji, a ne smemo obupati. V
prvi vrsti moramo biti mi v to popolnoma prepričani, potem bo že
naše življenje prepojeno s Kristusom, ogromen zgled.
Bogdan Dolenc

SOBOTA
17. julij

NEDELJA
18. julij

2021

16. navadna

D 19h Mavc Slavko, obl. ter
+ Mavčevi in Benkovičevi
Rekar Franc
D 10h Novak Milan, obl.
po namenu (d)

Oznanila na internetu:

https://zupnija-dovje.si

OKO – Kmet vpraša soseda: »Zakaj pa imaš plavo oko?« – Kmet
mu razloži: »Ko sem molzel kravo, me je mahnila z repom, pa sem ji
opeko privezal na rep ...«
RACE – Lovec kolegu: »Včeraj sem ustrelil kar 14 rac.« – Kolega:
»Divjih?« – Lovec: »Ne. Divji je postal kmet, ki je bil njihov lastnik.«
POČITEK – »Slišala sem, da je tvoj oče na počitku v gorah,« je
rekla soseda malemu Janezku.
– Janezek: »Gospa soseda, narobe ste slišali. Z njim je tudi mama!«

