
1. berilo: 5 Mz 4,1-2.6-8; Psalm: Ps 15; 2. berilo: Jak 1,17-18.21b-22.27; 

Evangelij: Mr 7,1-8.14-15.21-23 
 

22. navadna nedelja, Mučeništvo Janeza Krstnika 
 

29�08�2021 
 

V Ljubezni lahko zaživim svežino 

  

 Judje so zelo skrbeli za čistost. Predpisi zanjo so natančno povedali, katere pogoje je potrebno 

izpolniti, da lahko pristopijo k Bogu in se počutijo vredni njegove navzočnosti. Predenj ni bilo 

mogoče stopiti na kakršen koli način, ker je on svet! Zapoved je bila povsem jasna: »Bodite 

sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet.« Kdor je torej želel biti pred njim in prejeti 

Abrahamu obljubljeni blagoslov, je moral biti čist. To je bilo namreč 

zunanje znamenje njegove svetosti. Da bi razumeli resnost teh 

zakonov o čistosti, se lahko spomnimo, kako je bilo v Katoliški cerkvi 

pred dobrimi petdesetimi leti. Pred drugim vatikanskim koncilom so se 

morali verniki, da so lahko šli k obhajilu, postiti od polnoči naprej. Kdor 

je šel k obhajilu brez posta, je zagrešil smrtni greh, ki se je imenoval 

svetoskrunstvo. Verjeli smo in bili prepričani, da nas malo hrane ali 

pijače naredi nečiste za prejem posvečene hostije, za Kristusa pod 

podobo kruha. Tudi v Jezusovem času je bilo veliko stvari in 

dejavnosti, zaradi katerih je bila oseba nečista in zato ni mogla stopiti 

pred Boga: dotikanje gobavca, prehranjevanje vpričo gobavca, 

prehranjevanje brez umivanja rok, dotikanje krvi ali mrtvega telesa in mnoge druge stvari. Vsak 

stik s tako osebo je onečistil druge. Zato so se jih morali vsi izogibati, da bi lahko bili čisti. Nečisti 

ljudje so morali živeti ločeno. Vsak je bil vedno znova ogrožen zaradi številnih nečistih stvari. Vsi 

so se bali vseh in vsega. Zdaj, z Jezusovim prihodom, se vse nenadoma spremeni! Z vero v 

Jezusa Kristusa je bilo mogoče doseči čistost in biti pred Bogom, ne da bi bilo treba upoštevati 

vse zakone in predpise »izročila starešin«. To je bila resnična osvoboditev! Vesela vest, ki jo je 

oznanjal Jezus, je ljudi resnično osvobodila obrambne drže in jim povrnila okus po življenju, 

veselje, da so Božji otroci, brez strahu, da bi bili pogubljeni, ker se niso držali predpisov o 

čistosti! Jezus v današnjem evangeliju spodbudi poslušalce, naj doumejo, da človeka ne 

omadežuje, kar je zunaj njega. Obrne to, kar so učili učitelji postave! Človeka ne onečisti to, kar 

pride vanj, temveč kar pride iz njega. Tako se nikomur več ni treba spraševati, ali je ta hrana ali 

ta pijača čista ali ne, ali je ta človek čist ali ne. Jezus vprašanje o čistosti in nečistosti postavi na 

višjo raven, na raven etičnega ravnanja. Pot k Bogu je življenje v duhu ljubezni, v ljubečem 

služenju drugim. Jezus svojo razlago zaključi z izrazom, ki ga pogosto uporablja: »Kdor ima 

ušesa za poslušanje, naj posluša!« Ali drugače povedano: »To je to! Slišali ste me! Razumite 

zdaj to in poskušajte tako živeti!« Z drugimi besedami: »Uporabite svojo glavo in zdravo 

pamet ter glejte na stvari skozi svojo življenjsko izkušnjo!« To, kar človeka naredi nečistega, 

pravi Jezus, je tisto, kar prihaja iz notranjosti, iz srca. To zastruplja človeka in njegove odnose. 

Kolikor več smo torej z njim, toliko bolj postajamo svobodni in zmožni, da ljubimo druge tako, 

kot jih ljubi on in jim svojo ljubezen želi pokazati po nas... 



               Bogoslužni teden:  29.08.2021 - 05.09.2021 

 

¥ 22. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: »MOJ POKLON LEPOTI ČLOVEŠKEGA TELESA« Oglejte si. 
¥  Vabljeni smo, da molimo za zdravje, bolne, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce. Hvala 
za upoštevanje veljavnih predpisov. Cerkev ne želi biti vzrok okužb zato je v zaprtih prostorih 
obvezna uporaba mask, upoštevati razdalja 1,5M med člani različnih gospodinjstev, 
razkuževanje rok, pozdrav miru si podelimo s pogledom in poklonom, sveto obhajilo 
prejemamo SAMO na ROKE…  

¥ V ponedeljek, 30. avgusta, znova pričenjamo s srečevanji ob Božji besedi. Ustavljali se bomo 
ob nedeljskih odlomkih Božje besede. Skupino bo vodil kaplan Rok ŽLENDER. Srečevali se bomo 
vsak ponedeljek po večerni sveti maši. Lepo vabljeni k udeležbi. 

¥ Blagoslov obnovljenih orgel ter njihova predstavitev bo v soboto 4. septembra ob 18h. Z nami 
bo gen. vikar naše škofije g. Rok METLIČAR, ki bo orgle blagoslovil, g. Simon KOLAR, ki je orgle 
obnovil in naš mladi organist Antonio VOGRINC, ki nam bo »glas« naših orgel predstavil, 
vabljeni že sedaj, da si vzamete čas za res redek dogodek in povabite še druge… 
¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet! 

¥ Veroučno leto 2021/22 bomo pričeli na Žegnjansko nedeljo, 12. septembra 2021, kar pomeni, 
da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 13. septembra 2021. Urnik verouka je objavljen 
na župnijski spletni strani, znana so konkretna navodila Slovenske škofovske konference in 
Slovenskega katehetskega urada, ki bodo upoštevala pravila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, kar bo veljalo tudi za vse osnovnošolce; zaenkrat velja urnik iz prejšnjih let. 
¥ SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV in OSTARELIH bo prihodnjo nedeljo, 5. septembra 2021 v 
Brestanici; ob 14.00 zbiranje, molitev in priložnost za sveto spoved, ob 15.00 sveta maša in pri 
njej sveto maziljenje ter blagoslov bolnikov z Najsvetejšim. Srečanje vodi novi celjski škof in 
ordinarij, msgr. dr. Maksimilijan MATJAŽ. Vabljeni… 

¥  Cerkev v SEPTEMBRU urejajo verniki M. OBREŽA; hvala za mesecu AVGUST vernikom LOČ…  
 

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

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: 29. 08. 
21. navadna nedelja, 

Mučeništvo J. Krstnika 

    

    Dobova 8h 
 
 

  Dobova 10h 

 

- 
 
 

+ 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 
 

Barbara PIRC, 30. dan 

Ponedeljek: 30. 08. 
Feliks (Srečko), muč. 

 

    

   Dobova 19h 

 

+ 
 

starši VOLOVEC, obl. in starši KUŽELJ 

Torek: 31. 08. 
Rajmund, redovnik 

 

  Dobova 19h 
 

+ 
 

Rozalija BLAŽINČ, 10. obl. 

Sreda: 01. 09. 
Egidij (Tilen), opat 

 

 

 

   Dobova 7h 

 

 

+ 

 

 

Ana, obl. in Franc UREK ter starši PETERKOVIČ 

Četrtek: 02. 09. 
Marjeta, dev. in muč. 

     

    Dobova 19h 
 

- 
 

za DUŠE v VICAH 

Petek: 03. 09. 
Gregor Veliki, pp., c. uč.

   Dobova 19h   + 
  - 

 Marjan BLAGUŠEVIČ, 8. dan 
 po sveti maši srečanje Župn. pastoralnega sveta 

Sobota: 04. 09. 
Rozalija, devica. 

 

   

  Dobova18h 
 

 

 

+ 

 

 

Cene KEŽMAN    

Nedelja: 05. 09. 
23. navadna nedelja, 

Mati Terezija, red. 

     

    Dobova 8h 
 

 

  Dobova 10h 

 
 

+ 
 
 

 

- 

mož in oče Anton BLAŽEVIČ 
 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 


