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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
21. november 2021

KRISTUS
KRALJ
PONEDELJEK

D 10h teta Guzelj Cecilija
Skumavc Marjana, obl.

22. november

Cecilija
TOREK
23. november

TEDEN KARITAS
D. 18h Urbanija Olga
za rajne

Klemen
SREDA

seja ŽPS ob 19h
dobrodelni koncert Klic dobrote ob 20h
TV1 in radio Ognjišče

24. november

Vietnamski muč.
ČETRTEK
25. november

PETEK
26. november

SOBOTA
27. november

D. 18h Rabič Miran, obl. in r. dan
Guzeljnovi in Lengarjevi

NEDELJA

Mojstrana 10h Svojšak Anica, Janez
28. november 2021
in Luka
za zdravje (K)
1. adventna
NEDELJA KARITAS
Klemenova n.
Oznanila na internetu:

pušica za škofijsko in župnijsko Karitas
https://zupnija-dovje.si

Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti judovski
kralj?« Jezus mu je odgovóril: »Praviš to sam
od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat
je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki
duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?«
Jezus je odgovóril: »Moje kraljestvo ni od tega
sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta,
bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil
izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.
Jn 18,33–36
»Moje kraljestvo ni od tega sveta.«
»On ne pravi, da ni v tem svetu, ampak
da ni 'od tega sveta'. Verniki so v svetu,
pa niso od tega sveta. Od sveta je
namreč vsak človek, ker je stvaritev in
potomec Adamovega rodu, omadeževan
z grehom, a ni več od tega sveta od
trenutka, ko je prerojen v Kristusu.«
(sv. Avguštin)
Z današnjim praznikom končujemo cerkveno leto
Cerkveno leto v Katoliški cerkvi se sklene z današnjim praznikom
Kristusa, Kralja vesoljstva. Cerkev je Kristusa za Kralja vesoljstva
priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem poudarjala,
da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po svojem
vnebohodu, najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino.
Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev človekovega
hrepenenja po Bogu in želje, da bi mogel biti združen in povezan z
Bogom. To kraljevanje je presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta se
bo Kristusovo gospostvo z njegovim drugim prihodom razodelo v
dokončnem odrešenju ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta.
Drugi Kristusov prihod za kristjane ni razlog za strah in tesnobo,
ampak predvsem povod za upanje, veselje in hrepenenje. Dnevi
Kristusovega življenja nas spomnijo na Kristusovo darovanje za
ljudi in njegovo poslanstvo na zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na
zgodovino odrešenja in (ne)vidno Božje delovanje v času.
radio.Ognjišče

