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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA

12. september 2021 D 10h Šifrer Frančiška, obl.

v dober namen (P)

24. navadna
PONEDELJEK
13. september

Janez Zlatousti
TOREK
14. september

Povišanje sv
Križa
SREDA

D 19h Pintar Ivana, obl.

15. september

Žalostna M. božja
ČETRTEK
16. september

Kornelij in Ciprijan
PETEK
17. september

SOBOTA
18. september

D 19h v dober namen

NEDELJA

19. september 2021 D 10h + Mlinarjevi

25. navadna
Oznanila na internetu:

v zahvalo za zdravje

https://zupnija-dovje.si

Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci
in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ
ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti
svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi
svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija,
ga bo rešil.«
Mr 8,34–35
Gospod hoče, da njegovi tako včerajšnji kot današnji učenci
vzpostavijo z njim oseben odnos in ga s tem sprejmejo v središče
svojega življenja. Zato jih spodbudi, da se z vso resnico postavijo
pred same sebe, rekoč: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?' Jezus danes
postavlja to tako neposredno in pristno vprašanje vsakemu od nas:
'Kdo sem jaz zate?' Vsakdo je poklican odgovoriti v svojem srcu ter
se pusti osvetliti z lučjo, ki nam jo da Oče, da bi spoznali njegovega
Sina Jezusa. Tudi nam se lahko zgodi, kakor se je Petru, da z
navdušenjem zatrdimo: 'Ti si Kristus.' Toda ko nam Jezus jasno
pove, kar je rekel učencem, da se bo njegovo poslanstvo izpolnilo,
ne na široki cesti uspeha, temveč na strmi poti trpečega,
ponižanega, zavrženega in križanega Služabnika, se lahko tudi
nam zgodi, kakor se je Petru, da protestiramo ter se upremo, saj je
to v nasprotju z našimi pričakovanji, posvetnimi pričakovanji. V takih
trenutkih si tudi mi zaslužimo koristen Jezusov očitek: 'Postavi se
zadaj, za mano, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na
to, kar je človeško!'
Ervin Mozetič
Jezus zdaj sprašuje tudi nas,
kaj ljudje si mislijo o njem.
Ko pa vpraša: Kaj vi pravite ?",
naš odgovor je:

Tudi jaz razmišljam to skrivnost,
kdo je Jezus, kaj pomeni mi ?
Naj verujem in tako živim,
da odgovorim:

"Ti si Kristus, Sin živega Boga !"
Ti si res Odrešenik sveta.
Z vero, upanjem in ljubeznijo
za teboj gremo.
Župnijska Karitas Jesenice obhaja 30-letnico delovanja. Kdor more,
je vabljen, da se udeleži tega praznovanja - sobota 18. sept. ob 10h.

