
1. berilo: Iz 35,4-7a; Psalm: Ps 146; 2. berilo: Jak 2,1-5; 

Evangelij: Mr 7,31-37 
 

23. navadna - Angelska nedelja; Mati Terezija, redovnica 
 

05�09�2021 
 

Odpri se 

  

 Pred Jezusa so pripeljali gluhonemega človeka. Želeli so, da bi nanj vpričo njih položil roke in ga 

ozdravil. Toda on je storil drugače. Vzel ga je na stran in tako pokazal svojo obzirnost do njegove 

stiske. Ni ga želel spraviti v zadrego pred hrupno množico gledalcev. Nato 

je vstavil svoje prste v ušesa in se s svojo slino dotaknil njegovega jezika. 

Tako se je fizično poistovetil z njim v njegovi stiski in v njem prebudil vero. 

Na Jezusov ukaz so se mu odprla ušesa, sprostil jezik in je jasno 

spregovoril. Čeprav je naročil, naj o tem nikomur ne govorijo, so to 

razglašali. Niso mogli ne oznanjati, kar so videli. Njegova dela so jih je 

spominjala na Izaijevo prerokbo, ki pravi, da bodo v času Mesija gluhi 

slišali in nemi govorili. Zdi se, da je pozornost, ki jo Markov evangelij 

namenja Jezusovi prepovedi, da bi oznanjali njegova ozdravljenja, 

pretirana. Kot da bi imel Jezus neko skrivnost, ki jo želi ohraniti. Marko namreč večkrat poroča, 

kako Jezus ukaže, naj ne govorijo o tem, kar je storil. Toda bolj ko je prepovedoval, bolj se je 

oznanjala vesela vest. Morda je evangelist Marko želel spodbuditi takratne kristjane, naj se ne 

bojijo poganov, ki so okrog njih, in premagajo predsodke, ki preprečujejo mirno sobivanje med 

njimi. Jezusov zgled naj bi jih opogumljal, da premagajo strah pred nečistostjo poganov. Prav 

tako pa spodbuja tudi nas, naj se ne bojimo tistih, ki ne verujejo ali pa pripadajo drugi religiji, so 

v različnih oblikah sodobnih verovanj, kot je new age, ali kaj podobnega. Če smo s Kristusom, 

nas ne more nič ločiti od njega. Kar nas onečiščuje, prihaja iz našega srca in ne, kar prihaja od 

zunaj. Vsi so govorili, kako je Jezus storil vse dobro. V tem se kaže njegova velika skrb za vsakega 

človeka v stiski, ne glede na narodnost. Nič zunanjega ni moglo preprečiti, da bi ne izkazal 

Očetove ljubezni tistim, ki so prišli k njemu, saj je ponavzočeval Očeta, ki kakor sonce sije na vse, 

na pravične in krivične, na verne in neverne. Kot je Jezus ravnal z gluhonemim, tako želi z vsakim 

od nas in nas spodbuja, naj tako ravnamo drug z drugim, tudi s tistimi, ki niso »naši«. Daje nam 

Svetega Duha, ki nam omogoča, da ljubimo, kot ljubi on, vsakega človeka, brez izjeme.  

Prosimo Jezusa Kristusa, naj nas napolni s svojim Svetim Duhom in razvname naše srce z 

ljubeznijo in sočutjem, da bomo lahko orodje njegovega usmiljenja in miru ter bomo drugim 

pomagali čim bolj celovito živeti svoje življenje v njem. 
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¥ Žegnanjsko nedeljo bomo praznovali prihodnjo nedeljo, 12.9. ob 10h. Slovesno sveto mašo 
bom daroval župnik Matej; praznovanje bo zaradi omejitev preprosto; sveto mašo bo mogoče 
spremljati tudi zunaj cerkve, odpade procesija, blagoslov z Najsvetejšim bo v cerkvi, zahvalna 
pesem; pred in po sveti maši nam bodo zaigrali godbeniki Gasilskega pihalnega orkestra Loče… 
 

¥ Župnija Dobova vabi 2. oktobra 2021 na romanje. Obiskali bomo patra Damjana pri Sv. Trojici, 

nato rojstno župnijo kaplana Roka v Mariboru ter grob bl. Antona Martina SLOMŠKA, ki je v 

Mariborski stolnici. Prijave po vsaki sveti maši v zakristiji. Za romanje je potreben PCT pogoj…  



               Bogoslužni teden:  05.09.2021 - 12.09.2021 

¥  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 po večerni sveti maši nadaljujemo s srečevanji ob Božji besedi… Skupino vodi 
kaplan Rok ŽLENDER. Lepo vabljeni k udeležbi. 
¥ Praznik Marijinega rojstva obhajamo v sredo 8. septembra. Marijino življenje je neločljivo 
povezano z Jezusovim življenjem, saj je s svojim materinstvom soudeležena v odrešenjskem 
načrtu. Naši predniki so prazniku dali slovensko ime: mali šmaren oziroma mala maša, pa tudi 
mala gospojnica, ker se navezuje na praznik Marijinega vnebovzetja. Sveta maša bo ob 19h.  
¥ 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 upoštevajo pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
kar velja tudi za vse osnovnošolce; prosim za upoštevanje vseh priporočil. 
¥ Odlok o preureditvi dekanij v Škofiji Celje: Škof Celjske škofije dr. Maksimiljan MATJAŽ je s 1. 
septembrom 2021 ukinil naddekanate in od 12-ih dekanij škofijo preuredil v 5 dekanij. Po 
novem imamo v spodnjeposavskem in obsavskem delu Celjske škofije dekanijo z naslovom:  
Dekanija Laško - Videm ob Savi, ki šteje 28 župnij. Od Laškega, Hrastnika in vse do nas. 

¥  Cerkev v SEPTEMBRU urejajo verniki M. OBREŽA; hvala za čisto in urejeno cerkev…  
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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: 05. 09. 
23. navadna nedelja, 

Mati Terezija, red. 

    

    Dobova 8h 
 
 

  Dobova 10h 

 

+ 
 
 

- 

 

mož in oče Anton BLAŽEVIČ 
 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 
Ponedeljek: 06. 09. 

Zaharija, prerok 

 

    

   Dobova 19h 

 

+ 
 

Ladislav LUBŠINA, obl. ter ++ LUBŠINA - ZOFIČ 

Torek: 07. 09. 
Marko Križevčan, muč. 

 

  Dobova 19h 
 

+ 
 

Anica KEŽMAN (dar: KARITAS) 

Sreda: 08. 09. 
Marijino rojstvo 

 

 

 

 Dobova 19h 

 

 

- 

 

 

na čast Materi Božji za ZDRAVJE g. Franca 

Četrtek: 09. 09. 
Peter Klaver, misijonar 

     

    Dobova 19h 
 

- 
 

za DUŠE v VICAH 

Petek: 10. 09. 
Nikolaj Tolentinski, 

spokornik  

    

  Dobova 19h 

   
+ 
   

  
starši Johan in Terezija, mož Jožef, hči Jožica  
ter Tonček, Vlado, Ivan in sorodniki VUČAJNK 

Sobota: 11. 09. 
Janez Gabriel Perboyre, 

mučenec  

 

   

 Dobova 19h 
 

 

 

+ 

 

 

Jože MAJCEN, obl., sorodniki FURLAN, JURMAN in 
starši KOVAČIČ ter za ZDRAVJE v družini    

Nedelja: 12. 09. 
24. navadna nedelja, 

Marijino Ime 

     

    Dobova 8h 
 

 

  Dobova 10h 

 
 

+ 
 
 

 

+ 

Jože, obl. in Ana PANGERČIČ ter sorodniki 
 

Bojan in Jožef FURLAN 


