
1. berilo: Mdr 2,12.17-20; Psalm: Ps 54; 2. berilo: Jak 3,16-4,3; 

 Evangelij: Mr 9,30-37; 
 

25. navadna nedelja; Januarij, škof in mučenec 
 

19�09�2021 
 

Kristus poimenuje, da ostajamo povezani 
  

 Jezus je hodil po Galileji, vendar ni želel, da bi ljudje to vedeli, saj je hotel imeti čas za 

oblikovanje svojih učencev. Pri tem je uporabljal Sveto pismo, predvsem prerokbe. Govoril jim 

je o "Sinu človekovem", ki bo moral trpeti. Učenci so ga poslušali, vendar niso razumeli. Niso pa 

zahtevali razlage. Morda so se bali pokazati svoje neznanje ali pa jih je bilo strah soočiti se z 

napovedanim trpljenjem!  

Ko so se vrnili domov, jih je Jezus vprašal: »O čem ste se 

prepirali na poti?« Niso odgovorili. To je bil molk tistih, ki so se 

počutili krive, ker so se prepirali, kdo od njih je največji. "Kvas" 

tekmovalnosti in prestiža, ki je bil značilen za družbo rimskega 

imperija, se je pretihotapil tudi v to majhno skupnost, ki je bila 

šele v svojih začetkih! Tu vidimo nasprotje! Medtem ko je Jezus 

razlagal, da je Mesija služabnik, so oni razmišljali, kdo od njih je 

največji. Jezus se spušča, medtem ko se oni poskušajo povzpeti! 

Jezus je povsem jasen. Če hoče kdo biti prvi, mora postati zadnji 

in služabnik vseh! Moč ni v tem, da bi se povzpeli ali vladali, 

ampak da bi se spustili in služili. To je Jezus najbolj poudarjal in potrjeval s svojim življenjem in 

delovanjem. Vzel je majhnega otroka in ga postavil med učence. Vse je obrnil na glavo. 

Poistovetil se je z otroki. Kdor sprejme malčke v njegovem imenu, sprejme Boga samega!  

Ko se je Jezus svojim učencem predstavil kot Sin človekov, je prevzel poslanstvo, ki je poslanstvo 

celotnega Božjega ljudstva, za svoje. To je, kot da bi njim in nam govoril: »Hodite za menoj! To 

poslanstvo ni samo moje, ampak vseh nas, mene in vas! Skupaj izpolnimo poslanstvo, ki nam 

ga je zaupal Bog Oče: zgradimo kraljestvo njegovih sanj!« Delajmo torej to, kar je Jezus delal in 

živel vse svoje življenje, predvsem pa zadnja tri leta. Papež Leon Veliki je govoril: »Jezus je bil 

tako človeški, kot je lahko človeški samo Bog!« Bolj ko je človek človeški, bolj Božji postaja. 

Vse, kar dela ljudi manj človeške, ni od Boga. "Hoditi za" je bil izraz takratnega izobraževalnega 

sistema. Uporabljal se je za označevanje odnosa med učencem in učiteljem. Učenci "so hodili 

za" učiteljem in z njim ves čas živeli. V tem triletnem obdobju "skupnega življenja" so prejeli 

svojo formacijo. Ta pri hoji za Jezusom ni bila le posredovanje nekaterih verskih resnic, ampak 

predvsem posredovanje nove izkušnje Boga in življenja, ki ga je izžareval. Sama skupnost, ki je 

rasla okoli njega, je bila izraz te nove izkušnje. Vodila jih je k drugačnemu pogledu na stvari, k 

drugačni drži do ljudi in stvarstva. V njih je ustvarila novo zavest o poslanstvu in spoštovanju 

samega sebe in drugih. Zaradi nje so se postavili na stran izključenih in postali pričevalci vesele 

vesti. Taka naj bi bila tudi naša drža, če hodimo za Učiteljem! 
 

Hvala ti, Kristus, da me spomniš na otroke in vabiš,  
da bi bil kot oni – vedno iskal odnose,  

sprejemal in dajal ljubezen. 



               Bogoslužni teden:  19.09.2021 - 26.09.2021 

¥ 23. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: »CERKEV V DOBOVI« Vabljeni k ogledu lepe razstave. 
¥  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; za obisk cerkve velja P(prebolelost)C(cepljenje)T(testiranje) pogoj! 

¥ V ponedeljek po večerni sveti maši so srečevanja ob Božji besedi… Skupino vodi kaplan Rok. 
¥ Kakor vsako leto imamo tudi letos na voljo Vincencijev koledar 2021/22 na temo »Kotiček v 
naravi«. Prispevek za koledar znaša 10€.  Zbrana sredstva pa bodo namenjena delu z mladimi. 
Vincencijev koledar si lahko oskrbite zadaj na mizi, pri izhodu levo. Vzemite tudi pismo, kjer je 
opisano opravljeno delo in položnico, kamor potem nakažete vaš dar. Hvala za sodelovanje. 

¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet! 

¥ Pričeli smo Veroučno leto 2021/22. Urnik verouka je objavljen na župnijski spletni strani, 
upoštevajmo navodila Slovenske škofovske konference in Slovenskega katehetskega urada ter 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in kar velja za vse osnovnošolce. 

¥ V Cerkvi na Slovenskem obhajamo 24. septembra, praznik bl. Antona Martina Slomška , 
Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. Osrednje 
letošnje praznovanje bo v Celju pri Sv. Jožefu ob Letu Sv. Jožefa; srečanje s PCT pogoji… 

¥ 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…  

¥ 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: 19. 09. 
25. navadna nedelja, 

Januarij, škof in 
mučenec  

   Dobova 8h 

 
 

  Dobova 10h 

+ 
 
 

+ 

Nikola KRUŠLIN ob RD, ++ LAZANSKI in Cvetka DROBNIČ 
  

Barbara, obl. in Josip KLAKOČAR ter Terezija, obl.  
in Franc KROŠELJ 

Ponedeljek: 20. 09. 
Korejski mučenci 

 

   Dobova 19h + 
+ 

Ivana VOLOVEC, 8. dan 
Jernej POLOVIČ, obl. 

Torek: 21. 09. 
Matej, apostol, 

evangelist 

  Dobova 19h + 
+ 

Dragotin BRATANIČ, 8. dan 
Jože JURMAN, obl. (iz Dobove) ter sorodniki  
JURMAN - ŠUŠTERIČ  

Sreda: 22. 09. 
Mavricij, mučenec 

 
 

 

   Dobova 7h 

 

 

+ 

 

 

starši KOS in JAKOVINA ter brat Željko 

Četrtek: 23. 09. 
Pij iz Pietrelcine, red. 

     

    Dobova 19h 
 

+ 
 

Marjan BLAGUŠEVIČ, 30. dan 

Petek: 24. 09. 
Anton M. Slomšek, škof 

    

  Dobova 19h 

   
+ 

  
Cirila KOS ob RD ter ++ ŠPILERJEVI 

Sobota: 25. 09. 
Sergij Radoneški, men. 

 

   

 Dobova 19h 
 

 

+ 

 

 

Marija in Rado POTOČNIK, obl.     

Nedelja: 26. 09. 
26. navadna nedelja, 

SLOMŠKOVA 

     

    Dobova 8h 
 

 

  Dobova 10h 

 

+ 
 
 

 

+ 

 

Franc in Avguština, st. starši in sorodniki CETIN 
 

Ivan CURHALEK (dar: sestra Ivana z družino) 


