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NEDELJA
7. avgust 2022

19. navadna
PONEDELJEK

D. 10h Pezdirnik Slavko, obl. in
+ Mitharjevi
Kofler Stanko, obl.

8. avgust

Dominik
TOREK
9. avgust

D. 19h Lakota Peter, obl.

Terezija od Križa
SREDA

Človek lahko naredi bogastvo za malika. Bogastvo zavaja k
lakomnosti in častihlepju. Bogataš živi za zemeljske skrbi in užitke.
Pozablja na Boga. Obstajata dve drži, ki zaznamujeta krščansko
ravnanje z dobrinami tega sveta: po eni strani razdeljevanje dobrin,
po drugi strani pa brezskrbnost in notranja svoboda v ravnanju z
lastnino. Kdor neprestano skrbi za to, ali ima dovolj za jesti ali
obleči, ta daje preveliko moč zunanjim stvarem. Namesto da skrbi
zase, naj človek zaupa v Boga. Bog skrbi za njega. Kristjanu naj
gre za Božje kraljestvo, za to, da Bog vlada v njem, da biva v
njegovi duši. Bog je resnični zaklad. Samo če naše srce počiva v
Bogu, bo prosto zemeljskih skrbi. Samo če ima človek temelje v
Bogu, se lahko odreče svoji lastnini in da svoje darove ubogim.

10. avgust

Lovrenc
ČETRTEK
11. avgust

Klara
PETEK
12. avgust

SOBOTA
13. avgust

NEDELJA
14. avgust 2022

20. navadna
Oznanila na internetu:

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj
se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá
kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte
vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo,
neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne
približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš
zaklad, tam bo tudi vaše srce.
Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite
podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s
svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim
služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne!
Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel.«
Lk 12,18–21

Anselm Grün

D. 19h Pečar Marko (r. dan)
D. 10h Jernejčič Viktor, obl.
Kredarica 19h
https://zupnija-dovje.si

POKORA –Janezek pri spovedi pove, da je pri pouku naredil stojo
na glavi samo zato, da ujezi učiteljico. Župnik ne ve, kaj je to stoja
na glavi, zato reče Janezku, da mu po spovedi pred spovednico to
pokaže. Spoved je končana in Janezek pred spovednico naredi
stojo na glavi. To vidita dve dami, ki v cerkvi čakata na spoved in
ena reče: »Poslušaj, rajši greva. Vidiš kakšno pokoro danes daje
spovednik.«

