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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
31. julij 2022

18. navadna
PONEDELJEK

D. 10h Šušterčič Vida, obl.
Možina Sonja, obl.

1. avgust

Alfonz Ligvorij
TOREK
2. avgust

D. 19h Košir Jože, obl.

SREDA
3. avgust

ČETRTEK
4. avgust

Janez Vianey
PETEK
5. avgust

Marija Snežna
SOBOTA

Kredarica 11h

6. avgust

D. 19h Lakota Milica (r. dan)

Jezusova spremenitev na gori
NEDELJA

D. 18.30 molitev pred Najsvetejšim

7. avgust 2022

19. navadna
Oznanila na internetu:

D. 10h Pezdirnik Slavko, obl. in
+ Mitharjevi
Kofler Stanko, obl.
https://zupnija-dovje.si

In rekel je: »Tole bom storil: podrl bom svoje
žitnice ter postavil večje in tam bom spravil
vso pšenico in svoje blago. In rekel bom
svoji duši: Duša moja, veliko blaga imaš,
spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij
in bodi dobre volje!‹ Toda Bog mu je rekel:
›Neumnež, to noč bodo tvojo dušo terjali od
tebe, kar pa si spravil, čigavo bo?‹Tako je s tistim, ki si nabira
zaklade, pa ni bogat v Bogu.«
Lk 12,18–21
Znamenje, da nismo v grehu malikovalstva bogastva, je dajanje
miloščine, dajanje tistim, ki potrebujejo. A ne površno dajanje,
ampak tisto, ki me stane določene odpovedi. To je dobro
znamenje. Pomeni, da je ljubezen do Boga večja od navezanosti
na bogastvo.
Zato obstajajo tri vprašanja, ki si jih lahko zastavimo. Prvo
vprašanje: Dam? Drugo vprašanje: Koliko dam? Tretje vprašanje:
Kako dam? Dajem kakor Jezus, z ljubeznijo? Ali pa, kot da
plačujem davek? Kako dajem? Ko pomagaš človeku, ga gledaš v
oči? Se dotakneš njegove roke? To je Kristusovo meso, to je tvoj
brat, tvoja sestra. Ti pa si v tistem trenutku kakor Oče, ki nikoli ne
dopusti, da bi pticam neba zmanjkala hrana. S koliko ljubezni daje
Oče! Pa mi premoremo vsaj nekaj take ljubezni?
V evangeliju Jezus pripoveduje priliko o bogatašu, uspešnem
podjetniku, ki mu je polje dobro obrodilo. A ta je hotel še več.
Človeku to škodi. To je lakomnost. Imeti vedno več. Ne denar sam
po sebi, ampak človekova drža, ki se imenuje pohlep, lakomnost –
zaradi nje človek zboli, kajti vse postane odvisno od denarja. In
navsezadnje, in to je najpomembnejše, lakomnost je orodje, ki vodi
po poti, ki je nasprotna tisti, ki jo je za nas namenil Bog.
Naše srce je kakor magnet: pusti se privlačiti ljubezni, vendar pa se
lahko pritrdi le na enem mestu in mora izbrati: ali bo ljubilo Boga ali
bo ljubilo bogastvo sveta; ali bo živelo za to, da bo ljubilo, ali pa bo
živelo zase. Na kateri strani smo. Na kateri točki smo v naši povesti
ljubezni z Bogom. Nam zadošča Jezus ali iščemo mnoge druge
gotovosti sveta?
Ervin Mozetič

