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Otroci, le malo časa bom še z vami.
Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med
seboj! Kakor sem vas jaz ljubil,
tako se tudi vi ljubíte med seboj!
Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,
če boste med seboj imeli ljubezen.«
Jn 13,27–30

Oznanila župnije Dovje
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Šmarnice beremo,
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SREDA
18. maj

ČETRTEK
19. maj

PETEK
20. maj

SOBOTA
21. maj
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6. velikonočna
Oznanila na internetu:

https://zupnija-dovje.si

Kaj je ljubezen?
Ljubezen je svoboden dar nekoga, ki ima odprto srce. Je lepa
odgovornost, ki traja celo življenje. Je vsakdanji trud tistega, ki zna
uresničiti velike sanje … Ljubezen se hrani z zaupanjem,
spoštovanjem in odpuščanjem. Ljubezen se ne uresniči, ker o njej
govorimo, ampak ko jo živimo … Je življenjska odločitev, ki jo je
treba udejanjiti. Tudi odgovor na vprašanje, kako rasti v ljubezni,
nam da Gospod. Jezus nam daje samega sebe… In kadar se ljubiti
zdi težko, kadar je težko reči 'ne' tistemu, kar je napačno, poglejmo
Jezusov križ, objemimo ga in ne izpustimo njegove roke, ki nas
vodi visoko in nas dviguje, kadar pademo.
E. Mozetič
Kaj je resnična ljubezen, ki jo od nas želi Jezus?
Kristjani so si izmišljali in si izmišljamo marsikaj, da bi iznašli kašno
drugo osebno izkaznico.
So taki, ki hodijo k maši, taki, ki hodijo okoli z rožnim vencem v
rokah, pa taki, ki se za nekaj časa umaknejo v kakšen samostan ali
živijo kot puščavniki, in taki, ki organizirajo slovesne procesije,
slavljenja … Vendar osebna izkaznica kristjanov ostaja vedno le:
medsebojna ljubezen. V njej je bistvo.
Duhovniki v talarjih, redovnice v svojih oblačilih, pa križi okoli vratu,
križ na suknjiču, zlati križi na prsih, črna oblačila z rdečo ali
vijolično obrobo, prstani … Vendar pa mora resnični razpoznavni
znak kristjanov ostati vedno le medsebojna ljubezen.
»Kaj pa maše, zakramenti, molitve, rožni venci …?« Ti so vir, iz
katerega je treba črpati to ljubezen, ki ni ljubezen po meri človeka,
temveč Kristusova ljubezen do nas: popolna ljubezen vse do
žrtvovanja samega sebe.
»Kaj pa je potem z oblačili, pokrivali, prstani, križi na verižicah …?«
Ta v sebi res ne nosijo nobenega bistva. Slednje, nikoli ne pozabi,
se skriva v dejavni medsebojni ljubezni!
Tonino Lasconi

