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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
18. julij

2021

16. navadna
PONEDELJEK

D 10h Novak Milan, obl.
po namenu (d)

19. junij

TOREK

D 19h Rudolf Bogdan in sin Klemen
po namenu (d)

20. julij

SREDA
21. julij

ČETRTEK
22. julij

Kot nalašč smo prav v teh dneh brali
Jezusove besede v evangeliju, ko vsi
mislimo na proste dni, počitnice, oddih.
»Pojdite sami zase na samoten kraj in si
nekoliko odpočijte!«
Radi rečemo, da je v planinah človeku Bog
blizu. Kdor s srcem hodi in gleda, ga gotovo
opazi. Dopust za človeka postane izreden
Božji nagovor po naravi, po izrednih
trenutkih, po spremembah, ki jih doživljamo.
Prosimo Gospoda za blagoslov, naj nas v
času teh poletnih dni spremlja in varuje.
Bogoslužno leto B

Marija Magdalena
PETEK

POČITNICE Z BOGOM

23. julij

Brigita Švedska

SOBOTA
24. julij

NEDELJA
25. julij

Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase
v samoten kraj in se malo odpočijte!« Mnogo
ljudi je namreč prihajalo in odhajalo,
tako da še jesti niso utegnili. In odrinili so s
čolnom sami zase v samoten kraj.«
Mr 6,7–11

2021

KRIŠTOFOVA

17. navadna

D 19h + Rodarjevi
v dober namen (L)
D 10h Baloh Jakob in Jaka
Ancelj Ana, obl.

Oznanila na internetu:

https://zupnija-dovje.si

Zajadrali smo v drugo polovico julija. Šolarji imajo za seboj že
praktično mesec počitnic, mnogi delavci in uslužbenci pa so na
dopustu. V evangeliju smo slišali, da je tudi Jezus svoje učence, ki
so se vrnil s prvega misijonskega potovanja in mu pripovedovali, kaj
vse so doživeli in naredili, poslal na dopust. »Pojdite na samoten
kraj sami zase in se nekoliko odpočijte.« To je smisel počitnic,
dopusta: nabrati si novih moči za delo, najti čas zase, za svoje
najbližje, sklepati nova prijateljstva, širiti svoje obzorje. Če smo
kristjani, v svoj počitniški »program« vključimo tudi Boga, saj nas on
čaka v vseh lepotah narave, ki jih odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi
se srečujemo. Če kristjan na počitnicah ali dopustu »izključi« Boga,
s tem razodeva, da ta čas gleda kot priložnost, da se »razdivja«.
Prihodnja nedelja bo Krištofova.
Zato bodo vaši darovi v pušici za naše misijonarje.

