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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
2. januar 2022

D. 10h v dober namen

2. n. po božiču
PONEDELJEK
3. januar

TOREK
4. januar

D. 18h Ražen Jerca, obl. in + Ražnovi
v dober namen

SREDA
5. januar

ČETRTEK
6. januar
Sv Trije kralji

Gospodovo
Razglašenje
PETEK

D 18h za zdravje (M)

8. januar

NEDELJA
9. januar 2022

Jezusov krst

Ne smemo spregledati tudi
naslednjega dejstva, ki nam ga kaže
evangelist Janez: »Beseda je prišla
med svoje, a je niso sprejeli.« Še
danes prihaja med nas. Pa tega
Jezusa, mi, ki smo njegovi, resnično
sprejmemo? Danes, tukaj in zdaj
moramo sprejeti to učlovečeno
Besedo in jo ponesti na svoje domove, v svoje družine in jo
udejanjiti. Ne more se nam zgoditi, da ostanemo sami, saj vsak
dan prihaja med nas: po zakramentih, Božji besedi, ljudeh okrog
nas … Le sprejeti jo moramo.
Peter Pučnik
zaključek pastirskega pisma nadškofa Stanislava Zoreta

7. januar

SOBOTA

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka,
je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu
in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso
sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v
njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa
ne iz volje moža,ampak iz Boga.
Jn 1,9–13

D. 18h Potočnik Ivanka in Franc, obl.
in + Mežnarčevi
Pader Marija, obl.
D. 10h + Požrvovi
Kokošar Viktor, obl.

Oznanila na internetu:

https://zupnija-dovje.si

Dragi bratje in sestre, naj vam ob začetku tega leta zaželim veliko
Božjega blagoslova. Bog naj blagoslavlja vaše zavihane rokave, ko
boste s pogumnim prizadevanjem storili vse, da bo med nami čim
več miru in dobrega. Bog naj blagoslavlja vaša odprta srca, ki bodo
pozorna na druge ljudi in njihova življenja. Bog naj blagoslovi vaša
ušesa, da bodo poslušala tisto govorico, ki brez besed prihaja iz
oči in obrazov. Bog naj vas blagoslovi, da boste tudi vi neprestano
blagoslavljali vse okoli sebe.
Delajte, sprejemajte, poslušajte in blagoslavljajte skupaj z našo
Materjo Marijo, ki je Mati Cerkve in naša mati.
Po tem svetu mi potujemo.
Stiske, dvome, krivde nosimo.
Vera pa nas vodi k Jezusu.

On je naša zvezda nad puščavo,
ki nam kaže pot domov.

