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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
18. september 2022

D. 10h Šifrer Frančiška, obl.

25. navadna
PONEDELJEK
19. september

TOREK
20. september

D. 19h po namenu

SREDA
21. september

Matej
ČETRTEK
22. september

.

PETEK
23. september

SOBOTA
24. september

D. 19h starši Očko

A. M. Slomšek
NEDELJA
25. september 2022

D. 10h Dereani Slavko in + Pibrovi

26. navadna
Oznanila na internetu:

https://zupnija-dovje.si

Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi
v velikem, kdor pa je v najmanjšem
krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če
torej niste bili zvesti pri ravnanju s
krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal
resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri
tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše?
Noben služabnik ne more služiti dvema
gospodarjema; ali bo enega sovražil in
drugega ljubil, ali se bo enega držal in
drugega zaničeval. Ne morete služiti
Bogu in mámonu.«
Lk 16,10–13
Tretja nedelja v septembru je v slovenski Cerkvi že tradicionalno
posvečena našim svetniškim kandidatom.
Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih korakov, s katerimi so mnogi
naredili velike stvari. Tudi za nas velja, da nas k velikim stvarem
vodi »mala pot«, kot bi rekla sv. Terezija Deteta Jezusa. Na tej poti
pa so nam lahko zgled in priprošnjiki naši nekdanji in sedanji
sopotniki, ki so svoje korake že usmerili v nebeško kraljestvo.
Nedelja svetniških kandidatov nas vsako leto vabi, da bi te
kandidate bolj spoznali, se jim priporočali in molili, da bi nam bi bili
čimprej postavljeni za svetilnike na življenjski poti. Njihov zgled nas
vabi, da dvignemo pogled od minljivih zemeljskih stvari k Bogu.
In kaj je pravzaprav tisto, kar dela svetnike res posebne: najprej
njihova globoka in neomajna vera, potem njihovo trdno upanje, ob
njima pa goreča ljubezen do Boga, ki se posebej kaže v ljubezni do
soljudi.
T. Mohar

Prejšnjo nedeljo je bil na Jesenicah umeščen novi
župnijski upravitelj Jože Hauptman. S tem je sprejel
tudi soupravo župnije Dovje. Z njim se boste dogovarjali
glede zakramentov in vsega, kar spada k župnijskemu
življenju. Pri nas bo občasno tudi maševal. Ko bo prišel
prvič, ga bomo pozdravili in sprejeli. Če ne prej bo to na
Mihelovo nedeljo, ki bo čez dva tedna in je hkrati naš farni
dan.

