
1. berilo: 1 Mz 3,9-15; Psalm: Ps 130; 2. berilo: 2 Kor 4,13-5,1; Evangelij: Mr 3,20-35. 
 

10. navadna nedelja; Norbert, škof 
 

06�06�2021 
 

Smo zunaj ali notri? 
 

 Jezus nas je prišel osvobodit največje nevarnosti − sile zla, ki nas uničuje od znotraj in nas 

zasužnjuje grehu in Satanu. Zlo ni brezosebna sila, ki se pač zgodi. Ima ime in poskuša obvladati 

vsako srce in dušo na zemlji. Jezus je izjavil, da je prišel strmoglavit moč Satana in njegovega 

kraljestva. Nekateri judovski voditelji so se ostro odzvali na Jezusova ozdravljenja in izganjanja 

hudega duha. Nasprotovali so mu z zlonamernim 

obrekovanjem. Niso mogli razumeti, kje je dobil moč 

in oblast, da posameznike osvobodi Satanovega 

vpliva in oblasti. Predvidevali so, da mora biti 

povezan z njim. Njegovo moč so pripisovali Satanu 

in ne Bogu. Jezus pa je trdil, da nobeno kraljestvo, 

razdeljeno samo v sebi, ne more dolgo obstajati. 

Satan nam želi vzeti vero in zaupanje v Boga ter zvestobo njegovim zapovedim. Upornik je in 

lažnivec. Toda nad nami ima lahko oblast le, če poslušamo njegove laži in se podredimo njegovi 

volji. Jezus jasno pove, da na tem svetu ne more biti nihče nevtralen. Mi smo bodisi za Jezusa 

bodisi proti njemu, za Božje kraljestvo ali proti njemu. Obstajata dve kraljestvi, ki si nasprotujeta 

- kraljestvo Božje luči ter kraljestvo teme in prevare. Če nismo poslušni Božji besedi, se 

odpremo moči greha in Satanovega vpliva. Če želimo živeti v resnični svobodi od moči greha in 

Satana, potem mora našo »hišo« − naš um in srce napolnjeva* in vodi* Jezus Kristus.  Jezus ve, 

da bodo njegovi učenci preizkušani, in jim zagotavlja, da jim bo Sveti Duh dal pomoč, ki jo bodo 

potrebovali v času stiske. Opozoril pa jih je, da je možno zavrniti Božjo milost zaradi 

strahopetnosti ali nevernosti in tako se odreči veri. Jezus govori o bogokletju proti Svetemu 

Duhu kot o neodpustljivem grehu. O tem je spregovoril, ko so pismouki in farizeji njegove 

čudeže pripisali hudiču namesto Bogu. Greh je neodpustljiv le, če je kesanje nemogoče. Če 

nekdo večkrat zapre oči pred Bogom, zapre ušesa pred njegovim glasom in zavrne njegovo 

besedo, ga sčasoma ne prepozna več. Postane duhovno slep in hudemu pravi dobro, dobremu 

húdo, temo dela za luč, luč pa za temo. Strah pred takšnim stanjem greha in duhovne slepote 

pomeni, da človek ni duhovno mrtev in se zaveda potrebe po Božji milosti, usmiljenju in pomoči. 

Za Božje usmiljenje ni omejitev. Toda kdor noče priznati in obžalovati svojih grehov in prositi 

Boga za odpuščanje, zavrne Božjo radodarno usmiljenje, odpuščanje, milost in ozdravljenje. 

Zaradi lastnega ponosa in volje zavrača Boga, zavrača njegovo pomoč ter preobražajočo moč 

Svetega Duha, da ga lahko ozdravi. Bog daje vedno dovolj milosti in pomoči vsem, ki ga v 

zaupanju in ponižnosti sprejmejo.  Bistvo krščanstva je več kot le nauk, predpisi in zapovedi. To 

je v prvi vrsti odnos − odnos ljubezni, usmiljenja in spoštovanja. Bog je kot trojica treh Božjih 

oseb − Očeta, Sina in Svetega Duha − skupnost ljubezni. Zato je Jezus izzval svoje učence in celo 

lastne sorodnike, naj spoznajo, da je Bog resnični vir vseh odnosov, ki želi, da bi bili vsi naši 

odnosi ukoreninjeni v njegovi ljubezni in da jih živimo na njegov način.  



               Bogoslužni teden:  06.06.2021 - 13.06.2021 

 

¥  21. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: »VRTNICA – KRALJICA CVETJA« Vabljeni k ogledu… 

¥  Vabljeni smo, da okrepimo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove 
svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije. Hvala za upoštevanje veljavnih predpisov. 
Cerkev ne želi biti vzrok okužb in slabe volje državljanov. 

¥  Župnijska cerkev je odprta za osebno molitev VSAK DAN od 7h do mraka, po dogovoru je 
možna tudi SVETA SPOVED ali DUHOVNI POGOVOR; na voljo sva župnik Matej (070-386-412) in 
kaplan Rok (040-530-787). Vabljeni k obisku cerkve in molitvi… 

¥ Vaši darovi za poplačilo dolga ob popravilu ORGEL se zbirajo; danes je 1. nedelja v mesecu, ko 
še posebej darujemo v ta namen; Bog povrni za vašo dobroto.  

¥ Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, radi pridite k svetim mašam tudi 
med tednom. Sveta maša bo to soboto izjemoma ob 9h zjutraj. Bodimo pozorni, sprememba!!! 
¥ Prihodnjo nedeljo, 13.6. je v Dobovi, ob 12h, slovesnost 1. Svetega Obhajila! Cerkev je  
»rezervirana« samo za prvoobhajance in njihove družine in sicer zaradi zagotavljanja vseh 
priporočil NIJZ. Starši so naprosili uradnega fotografa in snemalca, dodatna fotografiranja niso 
potrebna. Starši prosijo za razumevanje. V ponedeljek, torek in sredo imajo prvoobhajanci ob 
18:00 posebno pripravo za praznik. Cerkev in okolico bodo očistili, okrasili in pripravili starši. 

¥ 53. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje: V soboto, 19. 

junija 2021, bo vseslovensko romanje v narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezje. Sv. mašo bo 
ob 10. uri vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Romanja na Brezje se bo lahko udeležilo le 
nekaj predstavnikov bolnikov, invalidov in starejših ob spremstvu mladih in prostovoljcev, ostali 
povabljeni k spremljanju svete maše preko Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. program). 
 

¥  Cerkev v mesecu JUNIJU urejajo verniki DOBOVE; hvala za čisto in urejeno cerkev . 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 

za interno uporabo izdaja: Župnija Dobova 

Odgovarja: Matej Užmah CM, župnik; http://zupnija-dobova.rkc.si, E-mail: matej.uzmah@rkc.si; GSM: 070-386-412 

Nedelja: 06. 05. 
10. navadna nedelja 

Norbert, škof  

Nabirka za orgle 

   Dobova 8h 
 

 Dobova 10h 
 

- 
 
 

+ 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 
 

starši Rezika, obl. in Franc ŠETINC, st. starši ŠETINC in 
HOTKO 

Ponedeljek: 07. 05. 
Robert, opat 

 

 

 Dobova 19h 
 

+ 

 

Jožica STUNKOVIČ 

Torek: 08. 06. 
Medard, škof 

 Dobova 19h + Anton ČANČER, obl., ++ LUBŠINA in ČANČER  
ter sorodniki  

Sreda: 09. 06. 
Primož in Felicijan,muč. 

 
 

 

   Dobova 7h 

 

 

- 

 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 10. 06. 
Bogumil Poljski, škof 

 

 Dobova 19h 
 

+ 

 

Terezija, 30. obl., Janez, Franc in Ivan VOGRINC  

Petek: 11. 06. 
Srce Jezusovo  

 

 Dobova 19h 
 

+ 

  

Franc in Marija PETELINC 

Sobota: 12. 06. 
Marijino brezmadežno 

srce 

 

   

   Dobova 9h 
 

- 

 

 

 

na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu za 
ZDRAVJE 

Nedelja: 13. 06. 
11. navadna nedelja 

Anton Padovanski, 

redovnik 

 

   Dobova 8h 
 

  Dobova 10h 

 

+ 
 

 

+ 

Elizabeta PETROVIĆ 
 

Ivan PROSELC, 1. obl., starši PROSELC – PINCULIČ 
 ter sorodniki 


