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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
21. februar 2020

1. postna
PONEDELJEK

sveta maša brez udeležbe vernikov

Ž 10h Hrovat Matija (za god)
in Nada, obl.

Ko pa so Janeza zaprli v ječo,
je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji
evangelij in govóril:
»Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je
približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«
Mr 1,14–15

22. februar

Sedež ap. Petra
TOREK
23. februar

Polikarp

sveta maša z ljudstvom

D 18h v cerkvi
Jakelj Ivana in Franc
Vidic Milena in Franc, obl.

SREDA
24. februar

Matija
ČETRTEK
25. februar

26. februar
sveta maša z ljudstvom
27. februar

NEDELJA
28. februar 2020

Športniki se veliko pripravljajo na tekmovanje. Vrhunski igralci vložijo
veliko časa in moči, da se pripravijo na nastop. Dober učitelj se
resno pripravi na vsako uro pouka …
Kristus je pred začetkom svojega poslanstva šel v puščavo, da bi se
nanj pripravil. Post je čas, ko si vsi, ki hočemo resno hoditi za
Kristusom, prizadevamo za prenovitev življenja. Lahko bi rekli, da
gremo skupaj s Kristusom v puščavo. Toda če se ta prenova ne
dotakne našega srca, je samo šivanje nove zaplate na staro obleko.
Molimo s Cerkvijo

PETEK

SOBOTA

Na pepelnico in Veliki petek je za kristjane strogi post. To pomeni,
da se lahko samo enkrat na dan do sitega najemo. Te dneve in
ostale petke v postu se tudi zdržimo mesa. Ob petkih izven
postnega časa lahko ta zdržek nadomestimo z molitvijo, dobrimi deli
ali odpovedjo čemu drugemu.

D 18h v cerkvi
Pezdirnik Marjanca, obl. in
+ Mitharjevi
Klinar Tone
sveta maša brez udeležbe vernikov

Ž 10h Gomboc Marsel, obl. in
2. postna
starši legat
Oznanila na internetu: https://zupnija-dovje.si

Hoja z Jezusom skozi postni čas in Gospodova bližina nas bo
spodbujala k molitvi (če hodimo skupaj z Jezusom, se tudi z njim
pogovarjamo), k postu (tudi Gospod se je postil 40 dni v puščavi in
se okrepil za boj s skušnjavami), k delom ljubezni (samoumeven sad
molitve in posta), saj kdor ne ljubi, ne more biti Jezusov učenec.
V čudnem času ti živiš, s puščavo v sebi se boriš.
Kaj vse ti svet ponuja, koliko skušnjav ti zbuja.
Naj človek ne živi, ne živi samo od kruha.
Ob skrbi za telo, naj ne propada duša.
Saj človek ne živi, ne živi samo od kruha.
Besede božje so, ki jih srce posluša.
Skupne molitve križevega pota ob nedeljah zaenkrat ne bo.

