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

 Evangelij: Mr 9,30-37; 
 

26. navadna – Slomškova nedelja; Kozma in Damijan, mučenca 
 

26�09�2021 
 

Potopiti se v vodo, da bi se na novo rodili 
  

 Nekdo, ki ni pripadal skupnosti, je uporabil Jezusovo ime, da bi pregnal demone. Učenec Janez 

je to videl in mu je prepovedal. V imenu skupnosti je poskušal preprečiti nekomu, ki ji ni 

pripadal, da bi delal dobro! Zase je menil, da si mora, če hoče biti 

dober Jezusov učenec, prizadevati, da bi nihče, ki ni njegov učenec, ne 

deloval v njegovem imenu. Zato ni dovolil drugim, da bi pri 

prizadevanju za dobro uporabljali Jezusovo ime.  

To je bila zaprta, ozka in stara miselnost izvoljenega Judovskega 

ljudstva, ločenega od drugih ljudstev! Jezus se s tem ni strinjal. 

Poudaril je: »Kdor ni proti nam, je za nas!«. Zanj ni pomembno, ali je 

neka oseba član skupnosti ali ne, ampak ali ta oseba dela ali ne dela 

dobro, ki bi ga morala njegova skupnost. Jezus je bil torej ekumensko 

usmerjen. Vabi nas, da izstopimo iz Janezove ozke miselnosti, v kateri 

želimo mi določati, kaj lahko Jezus naredi po drugih ljudeh. Zelo 

nevarno je, da mi odrejamo, kaj lahko on stori ali pa ne. Kliče nas, da bi postajali bolj odprti, 

ekumenski in dialoški, sposobni prepoznati dobro v drugih, četudi pripadajo drugi religiji ali pa 

nobeni. Pohujšanje je nekaj, zaradi česar se človek oddalji od prave poti. Pohujšati male pomeni 

povzročiti, da se odvrnejo od poti in izgubijo vero v Boga. Kdor to stori, je obsojen na smrt. Zakaj 

takšna strogost? Ker se Jezus istoveti z malimi. Kdor jih prizadene, prizadene njega! Jezus 

velikokrat vztraja pri sprejemanju malih. To pa zato, ker mnogi niso bili sprejeti, posebno ne 

ženske in otroci, bili so prezirani in zavezani molku. Celo apostoli so jim prepovedali, da bi se 

približali Jezusu. V imenu Božje postave, ki so si jo verske oblasti po svoje razlagale, je bilo 

izključenih veliko ljudi. Uporabili so jo za upravičevanje izključevanja. Danes marsikje po svetu 

mali, revni zapuščajo katolištvo in odhajajo v druge Cerkve ali sekte ali pa postanejo ateisti. 

Zakaj ne morejo več verjeti v Katoliško cerkev? Kaj morda manjka pri nas? Kaj lahko naredimo, 

da se bodo čutili sprejete in videne tako, kot jih gleda Oče po Jezusu? V današnjem svetu, v 

katerem prevladuje neoliberalni sistem, mnogi prezirajo male. Povsod naraščajo revščina, 

lakota, begunci in zapuščeni. Pogosto tudi kristjani nismo zvesti življenju po evangeliju. Če bi 

milijoni kristjanov resnično živeli po evangeliju, bi bil svet drugačen. Zato nas papež Frančišek 

vedno znova spodbuja, da bi bolj zvesto živeli evangelij ter tako izstopili iz pogosto ozkih 

pogledov na druge. 
 

¥ Sveti nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael – njihov god obhajamo 29. septembra. V Svetem 

pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci s posebnimi nalogami, zato jim pravimo 

nadangeli. Mihael pomeni 'kdo kakor Bog?'. Gabriel pomeni po hebrejskem deblu 'božji mož' ali 

'božji junak'. Nadangel Rafael, čigar ime pomeni 'božje zdravilo' ali 'Bog je ozdravil', se omenja v 

svetopisemski Tobijevi knjigi.  



 

               Bogoslužni teden:  26.09.2021 - 03.10.2021 

¥ 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! 

¥ 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. Za enkrat poteka brez posebnosti, še naprej upoštevajmo 
navodila Slovenske škofovske konference in Slovenskega katehetskega urada ter Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje in kar velja za vse osnovnošolce. Iskrena hvala staršem veroučencev 1. 
razreda za lepo očiščene veroučne prostore. 

¥ V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas vabimo k premišljevanju 
Rožnega venca. Priporočamo molitev Rožnega venca doma po družinah, vsaj eno desetko, Rožni 
venec lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan pred sveto mašo. Svete 
maše so od 1. 10. 2021 dalje ob 18h, bodite pozorni na spremembo in obvestite druge. 

¥ V Cerkvi na Slovenskem smo 24. septembra obhajali praznik bl. Antona Martina Slomška , 
Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je najbližje, torej danes. 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 in to čimprej. Polovica avtobusa je še 
prosta, odhod je ob 7h zjutraj izpred Megovca. Za romanje je potreben PCT pogoj…  

¥ Cerkev v OKTOBRU urejajo verniki MIHALOVCA; hvala za mesec SEPTEMBER M. OBREŽU.  
 

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

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: 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) 

Ponedeljek: 27. 09. 
Vincencij Pavelski 

 

    
 

Dobova 19h 

 

+ 
 

Vladimir KOPINČ, obl. ter starši KOPINČ - KREJAČIČ 

Torek: 28. 09. 
Venčeslav, mučenec 

   
 

  Dobova 19h 
 

+ 
 

Ana, obl. in Andrej ter ++ PETRINČIČEVI 

Sreda: 29. 09. 
Mihael, Gabrijel, 

Rafael, nadangeli 

 
 

 

   Dobova 7h 

 

 

+ 
- 

 

 

Jožica VUČAJNK 
za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 30. 09. 
Hieronim, c. učitelj 

     

    Dobova 19h 
 

+ 
 

Jožef HORVATIČ ter starši HORVATIČ - VOLOVEC 

Petek: 01. 10. 
Terezija Deteta Jezusa  

   Dobova 18h + 
- 

 Erih ZUPAN, 8. dan 
po sveti maši srečanje Župnijskega pastoralnega sveta 

Sobota: 02. 10. 
Angeli varuhi  

 

   

 Na romanju 
 

 

- 

 

 

 v ZAHVALO za vse rešitve (DOMA NI SVETE MAŠE!!!)   

Nedelja: 03. 10. 
27. navadna nedelja, 

ROŽNOVENSKA 

     

    Dobova 8h 
 

 

  Dobova 10h 

 

+ 
 
 

 

+ 

 

Terezija, obl. in Franc ŠETINC, st. starši ŠETINC –  
HOTKO ter nečakinja Tanja 
Jožica KUREN, obl. 


