
1. berilo: 1 Mz 2,18-24; Psalm: Ps 128; 2. berilo: Heb 2,9-11; Evangelij: Mr 10,2-16. 
 

27. navadna – Rožnovenska nedelja; Frančišek Borgia, redovnik 
 

03�10�2021 
 

Bog hrepeni po nas 
  

 Jezus je pristopil k vprašanju ločitve moža in žene tako, da je poslušalce popeljal na začetek 

stvarjenja in k Božjemu načrtu za človeški rod. V 1 Mz 2,23-24 vidimo Božji namen in ideal, da bi 

dva, ki se poročita, postala tako neločljivo povezana, da bi bila eno »meso«. Ta načrt najdemo v 

nerazdružljivi enosti Adama in Eve. Ustvarjena sta bila drug za drugega. Sta vzor in simbol za vse 

njune potomce. Jezus prav tako razloži, da je Mojzes dovolil ločitev, ker so izgubili ta ideal. Jezus 

je postavil visoke stopnice zakonskega stanu pred tiste, ki so 

pripravljeni sprejeti njegove zapovedi. Prav tako je postavil visoko 

zahtevnost za tiste, ki se prostovoljno odpovedo zakonu zaradi 

nebeškega kraljestva. Zakonska zveza, duhovniški celibat ali pa 

zaobljuba čistosti redovnic in redovnikov so Božji klic k posvečenemu 

življenju, da bi ne pripadali zgolj sami sebi in živeli le zase, temveč 

Bogu. Naše življenje ni naša last, ampak pripada Bogu. Je njegov dar in 

želi, da bi postalo dar drugim. Kakor Jezus ni prišel, da bi mu stregli, 

temveč da bi stregel, tako želi, da bi vsak človek v svojem stanu postal 

podoben njemu v streženju, v služenju drugim. V zakonu svojemu 

možu ali ženi, v duhovništvu ali redovništvu pa tistim, h katerim je 

poslan. Tako zakrament zakona kot duhovniškega posvečenja sta namreč zakramenta služenja. 

Seveda pa tega ne samo pričakuje od svojih učencev, temveč jim daje tudi milost in moč, če se 

povežejo z njim, kakor je mladika povezana s trto. Obhajanje zakramenta zakona napravi moža 

in ženo deležna ljubezni troedinega Boga. Njuna človeška medsebojna ljubezen je sprejeta v 

Božjo Ljubezen. V njej se drug drugemu povsem in za večno izročita, posvetita, se v njej 

medsebojno oblikujeta in posvečata. Odslej njuno skupno življenje temelji na absolutni Ljubezni, 

na katero se lahko vedno znova obračata in iz nje prejemata moč za vztrajanje v času 

preizkušenj. Milost Svetega Duha, ki se je pri obhajanju zakramenta zakona na poseben način 

izlila v njuni srci, jima želi biti vedno na razpolago, da lahko ljubita drug drugega, kot ju ljubi 

Kristus. Krščanska zakonca postaneta po zakramentu v svojem bistvu vidno znamenje Ljubezni 

Jezusa Kristusa do svoje Cerkve. Njuna vzajemna zakonska ljubezen je postala »sveti prostor« 

navzočnosti Kristusovega Duha; »dokaz«, da Bog je, da Bog Ljubezen obstaja. Starši so svoje 

otroke privedli k Jezusu, saj so želeli, da bi nanje položil roke. Vedeli so za zdravilno moč, tako 

telesno kot duhovno, ki jo prinaša njegov dotik. Ker so jih učenci pri tem ovirali, jih je pokaral. 

Učenci so ga nedvomno želeli obvarovati pred hrupnimi in motečimi. Toda on se jih je razveselil 

in pokazal, da je v Božji ljubezni dovolj prostora za vse, tudi za tiste, ki po takratnem prepričanju 

niso imeli kaj iskati pri pomembnih učiteljih, kot je bil Jezus. Za Boga nihče ni nepomemben. K 

vsakemu človeku pride posebej, da bi se ga dotaknil s svojo zdravilno ljubeznijo in močjo. Zato 

nikomur nikoli ne preprečujmo, da bi lahko prišel k njemu in prejel njegov blagoslov in zdravilno 

moč. Vsak je dobrodošel pri njem, tudi tisti, ki ne zmore živeti njegovega ideala. 



               Bogoslužni teden:  03.10.2021 - 10.10.2021 

¥ 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! 
¥ Veroučno leto 2021/22 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.  

¥ 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; v OKTOBRU je sveta maša zvečer tudi ob sredah. 

¥ Teden za življenje 2021 - 3. do 10. oktober – »Z veseljem do življenja skrbimo drug za 
drugega« - S tem geslom letošnjega tedna želimo znotraj  mednarodnega Leta družine poudariti 
»kulturo skrbi za drugega«, o kateri govori apostolska spodbuda Radost ljubezni: »Skrbimo drug 
za drugega, podpirajmo drug drugega in spodbujajmo se med seboj«. 

¥ Slovesno odprtje Škofovske sinode bo potekalo med 9. in 10. oktobrom 2021 v Rimu ter 17. 
oktobra 2021 v vsaki lokalni Cerkvi oz. škofiji. Temeljni mejnik obhajanja XVI. splošnega rednega 
zasedanja škofovske sinode bo oktobra 2023, temu sledi obdobje uresničevanja sklepov, ki bo 
vključevalo krajevne Cerkve. Geslo. »Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo.« 

¥ Cerkev v OKTOBRU urejajo verniki MIHALOVCA; hvala za mesec SEPTEMBER M. OBREŽU.  
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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: 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. 
Ponedeljek: 04. 10. 

Frančišek Asiški, red.us. 

 

    
 

Dobova 18h 

 

+ 
 

Cirila KOS, 30 . dan 

Torek: 05. 10. 
Favstina Kowalska, red. 

   
 

  Dobova 18h 
 

+ 
 

Jožica POVH, 1. obl. 

Sreda: 06. 10. 
Bruno, redovnik 

 
 

 

 Dobova 18h 

 

 

- 

 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 07. 10. 
Rožnovenska M. Božja 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

Matjaž TOMAŽIN ob RD 

Petek: 08. 10. 
Benedikta, dev. in muč. 

    

   Dobova 18h 

 

+ 
  
Ivan ŠKVARČ 

Sobota: 09. 10. 
Dionizij, škof  

 

 Dobova 18h 

 

+ 
+ 

Verica, 5. obl. in Ivan KEŽMAN 
Ivan, obl. in Breda MIHELIN    

Nedelja: 10. 10. 
28. navadna nedelja, 
Danilo (Danijel), škof 

     

    Dobova 8h 
 

 
  Dobova 10h 

 

+ 
 
 

 

+ 

 

Rozalija in Ivan STERGAR, Gabrijel CVETKOVIČ ob RD  
ter ++ CETINOVI in Ivan VEBLE 

Milan JOVANOVIČ ob RD 


