
1. berilo: Mdr 7,7-11; Psalm: Ps 90; 2. berilo: Heb 4,12-13; Evangelij: Mr 10,17-30. 
 

28. navadna nedelja; Danilo (Danijel), škof 
 

10�10�2021 
 

Samo eno potrebujem 
  
 

Mladenič, ki je imel vse, kar mu je svet lahko ponudil - bogastvo in varnost − je prišel k Jezusu, 

ker mu je manjkala ena stvar. Želel si je trajnega miru in sreče, ki ju ni mogel pridobiti z 

bogastvom in zvestim izpopolnjevanje zapovedi. Ko ga je Jezus izzval, naj Bog postane njegova 

edina prava lastnina in zaklad, je postal žalosten. Zbal se je 

odpovedati vsemu, ker ni mogel verjeti, da lahko v njem 

najde vse, po čemer hrepeni in išče. Srečo in varnost je iskal 

v tem, kar je imel, namesto v tem, koga bi lahko ljubil, mu 

služil in se mu nerazdeljeno predal. Njegov zaklad in upanje 

na srečo nista bila v Bogu in v udejanjanju njegove darujoče 

se ljubezni. Zaklad je posebej povezan s srcem, krajem želja 

in hrepenenja, s krajem volje in osredotočenosti in si zanj 

najbolj prizadevamo. Bog sam je največji zaklad, ki ga lahko 

imamo. Če se odpovemo vsemu drugemu, da bi imeli 

troedinega Boga, dosežemo največje veselje (prilika o 

zakladu Mt 13,44).  

Prodati vse, kar imamo, lahko pomeni veliko različnih stvari: odpoved različnim navezanostim, 

vplivom, službam, življenjskim slogom, pravzaprav vsemu, kar bi nas lahko oviralo, da ne bi 

najprej in najbolj ljubili Boga ter mu s svojim časom, sredstvi, darovi in delovanjem služili v 

njegovi ljubezni do vsakega človeka in vsega stvarstva. To pomeni, da smo mu na voljo, da lahko 

po nas gradi Božje kraljestvo, kjer on ve, da bi ga lahko najbolje, in si v globini srca tudi sami 

najbolj želimo, čeprav pogosto tega niti ne vemo. Tisti, ki so velikodušni do Boga in do bližnjega, 

ugotovijo, da ga v njegovi velikodušnosti do njih ne morejo preseči. Bog nas blagoslavlja z 

neprecenljivimi zakladi svojega kraljestva. Osvobodi nas vsega, kar nam onemogoča, da bi 

dosegli tisto, po čemer najbolj hrepenimo. Osvobodi na različnih strahov zase in za našo 

prihodnost, pred trpljenjem in zavrženostjo, pred nesmislom in nesrečo. 

Takoj potem, ko je bogat mladenič zavrnil, da bi sledil Jezusu, je Peter želel vedeti, kaj bodo on 

in drugi učenci imeli od tega, da mu brezpogojno sledijo. Povsem iskreno mu je odgovoril: 

»Tisti, ki so zaradi njega zapustili vse, bodo prejeli stokrat več zdaj, že v tem življenju, in večno 

življenje po smrti.« Evangelij nam predstavlja paradoks: izgubimo, kar obdržimo, in pridobimo, 

kar razdamo. Ko izgubimo svoje življenje zaradi Jezusa Kristusa, pridobimo neprecenljiv zaklad in 

dediščino, ki traja večno. Vse, kar damo Bogu, se nam stokratno vrne. Radodarnost izhaja iz 

srca, ki je polno hvaležnosti za obilno Božje usmiljenje in neštete njegove darove. Velikodušnost 

bo bogato poplačana tako v tem kot v prihodnjem življenju. 

 

Hvala za obilne milosti, s katerimi me blagoslavljaš, Gospod! 

Ljubim te, Gospod, moj Odrešenik. 



               Bogoslužni teden:  10.10.2021 - 17.10.2021 

¥ 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 v zaprtih prostorih 
uporabljamo maske, upoštevamo razdalja 1,5M med člani različnih gospodinjstev, 

razkužujemo 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 svet! Že lahko darujete ZA SPOMINE… 

¥ Veroučno leto 2021/22 poteka brez posebnosti, se pa je spremenila ura verouka ob 
ponedeljkih in je sedaj za 4.r. (ob 13.15) in 7.r. (ob 14.15), veroučenci namreč prej zaključijo v 
šoli; 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. Skupno ga molimo v cerkvi vsak dan pred sveto mašo. 

¥ Pismo slovenskih škofov za konec epidemije in edinost v Cerkvi 

Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in prošnji, da skupaj 
premagamo težko krizo epidemije in delitev med nami. Čas koronavirusne bolezni COVID-19 je 
čas preizkušnje, pa tudi priložnost, da poglobimo svojo vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz 
krize izšli prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo naša občestva kraj živete vere. V nedeljo, 17. 

oktobra 2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot preverjanja življenja po veri v Kristusa. Ta 
pot se najprej pričenja tako na ravni škofij kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja 
je priložnost, da po vseh naših občestvih namenimo skupno molitev za prenehanje epidemije v 
naši domovini in da začutimo, kako smo v tem času vsi ena družina, čeprav z različnimi mišljenji 
in prepričanji, ter skupaj poklicani, da pokažemo odgovornost in sodelovanje.              Vaši škofje 

¥ Cerkev v OKTOBRU urejajo verniki MIHALOVCA; 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: 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 
Ponedeljek: 11. 10. 
Janez XXIII., papež. 

 

    
 

Dobova 18h 

 

+ 
 

Ivana VOLOVEC, 30 . dan 

Torek: 12. 10. 
Maksimiljan Celjski,mu. 

   
 

  Dobova 18h 
 

+ 
 

Dragotin BRATANIČ, 30. dan 

Sreda: 13. 10. 
Gerald, vitez 

 

 

 

 Dobova 18h 

 

 

+ 

 

 

Elizabeta PETROVIĆ 

Četrtek: 14. 10. 
Kalist I., papež 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

Josip ŠEGOTA 

Petek: 15. 10. 
Terezija Velika, dev. c.u 

    

   Dobova 18h 

 

+ 
  
Jožica VUČAJNK 

Sobota: 16. 10. 
Jedviga(Hedvika), kneg.

   

 Dobova 18h 

 

 

+ 
 

mož in oče Jože ZAJC, obl. ter ++ ZAJC - BARKOVIČ 

Nedelja: 17. 10. 
29. navadna nedelja, 

Ignacij Antiohijski, škof

     

    Dobova 8h 
  Dobova 10h 

 

+ 

+ 

 

Jože DERŽIČ, obl. 
stric Viktor, 30. obl. in teta Anica ZUPANČIČ,  
teta Veronika KEŽMAN in sorodniki 

Slike trenutno ni mogoče prikazati.

Slike trenutno ni mogoče prikazati.


