
1. berilo: Iz 53,10-11; Psalm: Ps 33; 2. berilo: Heb 4,14-16; Evangelij: Mr 10,35-45. 
 

29. navadna nedelja; Ignacij Antiohijski, škof 
 

17�10�2021 
 

Jezusov program za lepoto življenja 
  
 

Zdi se, da ljudje skozi vso svojo zgodovino neusahljivo hrepenimo po priznanju in slavi, moči in 

oblasti, da bi po svoji volji upravljali svoje življenje in življenja drugih. Tudi Jezusovi učenci so 

hrepeneli po vsem tem. Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, sta nagovarjala svojo mater, naj se 

dogovori z Jezusom, njunim Učiteljem in Mesijo, glede njunega položaja. Želela sta biti prva in 

najpomembnejša med apostoli − poleg Jezusa!  

Ko je Jezus poklical dvanajst apostolov, da bi postali njegov ožji krog 

učencev, ki bi v njegovem imenu učili in izvajali duhovno oblast, je 

storil nekaj nepredstavljivega! Učil je v nasprotju s svetovnim 

razumevanjem moči, oblasti in položaja, saj je obrnil vrstni red 

gospodarja in služabnika, gospodarja in podložnika, prvega in 

zadnjega! Jezus je oblast povezal z ljubeznijo, položaj s služenjem. 

Avtoriteta brez ljubezni je oblastna, nerazumevajoča, uničujoča in 

zasužnjujoča. Položaj brez spoštovanja, skrbi za podrejene in 

velikodušnega služenja je ponižujoč in izkoriščevalski. Tisti, ki želijo 

služiti z Jezusom Kristusom in imeti oblast v Cerkvi, morajo biti pripravljeni darovati ne le nekaj 

svojega časa, moči in sredstev, ampak vse svoje življenje, vse, kar imajo! Jezus je uporabil zelo 

trde besede, da bi pojasnil, kakšno oblast ima v mislih. Njegovi učenci morajo biti pripravljeni 

piti njegov kelih, če želijo, da bodo z njim kraljevali v njegovem kraljestvu. Kelih, ki ga je imel v 

mislih, je bila grenka izkušnja in je vključevala zavrnitev, zasramovanje, bičanje, križanje, 

sramotno smrt... Za nekatere njegovih učencev takšen kelih pomeni različno vrsto trpljenja, 

včasih celo mučeništvo. Za mnoge pa dolgo dobo krščanskega življenja z vsemi vsakodnevnimi 

razočaranji, nazadovanji, boji in skušnjavami... Jezusov učenec naj bi bil torej pripravljen dati 

vsak dan svoje življenje, v majhnih in velikih zahtevah, skupaj z njim za služenje vsakemu in 

vsem, ki so ob nas. Poslani smo na pot njihovega življenja. To je ljubezen! Takšno ljubezen Bog 

vliva v naša srca po Svetem Duhu. On nas spodbuja, da bi bolj hrepeneli po služenju drugim, kot 

pa da bi drugi služili nam. Dopustimo Jezusu Kristusu, da s svojo besedo in zgledom razblini naš 

ponos in nas nauči delati za druge. On nam umiva noge in daje zgled, da služimo tako kot on. Ko 

opravimo vse, kar je bilo naročeno, preprosto recimo, da smo naredili le to, kar je bilo potrebno. 

Seveda se v vsakem izmed nas pojavijo vprašanja: »Zakaj ljudje ne prepoznajo vsega, kar 

počnem zanje?« Ali pa: »Kako to, da moram opravljati delo nekoga drugega?« Ne smemo 

podpirati lenobe ali lahkomiselnosti drugih, saj mora biti vsak odgovoren za svoje delo in 

poslanstvo. Toda dejstvo je, da doma, v službi, v družbi in v Cerkvi nikoli ne bo popolnoma 

pravične razdelitve dela in obveznosti. Vsi pa smo poklicani, da opravimo svoj del, včasih tudi 

več, kajti na ta način bomo bolj podobni Kristusu, ki ni prišel, da bi mu služili, ampak da bi 

služil… 



CELODNEVNO ČEŠČENJE: V torek, 19., in v sredo, 20. oktobra, sta v naši župniji molitvena 

dneva. Poleg rednih svetih maš bo oba dneva izpostavljeno Najsvetejše, zato vas vabimo, da 

prihajate k uram molitve po razporedu, kakor je objavljen tu spodaj. Sv. maše bodo ob 9. in 18. 

uri. V sredo ob 17.45 bomo molili litanije Matere Božje in ob 18. uri slovesen zaključek češčenja 

Najsvetejšega s sveto mašo. Priložnost bo tudi za sveto spoved, v torek ves dan, v sredo pred in 

med dopoldansko sveto mašo in od 15. ure dalje.  
 

 19.10.2021 - TOREK 20.10.2021 - SREDA 

10.00 – 11.00 Rigonce Rigonce 

11.00 – 12.00 Loče Loče 

12.00 – 13.00 Mihalovec Mihalovec 

13.00 – 14.00 Dobova Dobova 

14.00 – 15.00 Mostec Mostec 

15.00 – 16.00 Sela Sela 

16.00 – 17.00 Gabrje Gabrje 

17.00 – 18.00 Mali Obrež in Veliki Obrež Mali Obrež in Veliki Obrež 
 

VERA IN ZAUPANJE VASE 
 

»Kajti jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki te držim za desnico in ti pravim: »Ne boj se, jaz ti bom 

pomagal.« (Iz 41,13) 
 

Negotovost, nezaupanje vase in strah so naši skoraj da vsakodnevni spremljevalci. To so tudi 
povsem naravna in v določeni meri povsem zdrava občutja vsakega od nas. V večji ali manjši 
meri jih prebudi vsaka nova situacija, vsak nov izziv, nova obveznost, nova odločitev. Strah in 
določena mera previdnosti nas varujeta pred prevelikimi in nevarnimi tveganji. Po drugi strani 
pa je lahko prav tako strah tudi ovira ali celo blokada na poti k nečemu novemu. Otrok se npr. 
boji šolskega testa in se zato še bolj uči. Žal pa se lahko ta strah stopnjuje do te mere, da ne 
zmore odgovarjati na vprašanja testa. Ko dobi test, strah zablokira njegov miselni proces in 
končno kljub obilnemu učenju odda neizpolnjenega. Enako se v takih ali podobnih situacijah 
dogaja tudi mladostnikom, maturantom, študentom in končno nam, odraslim. 
  

MOJA OSEBNA ODGOVORNOST 
 

To je dragocenost vere drugih, ki krepi našo vero. Kaj pa lahko storimo sami? Ko nas preplavlja 
strah in ruši zaupanje, ko nas vsa ta občutja hromijo na poti naprej, ko nam ne dopuščajo 
sprejeti odločitev, ustvariti nekaj novega, tvegati nekaj zase…, ko nas že kar splošno preplavljajo 
ta občutja, je še kako dragoceno dvojno zavedanje. Vredno se je ozreti na prehojeno pot in na 
njej videti trenutke, ko smo zmogli, ko smo verjeli vase in smo uspeli storiti nekaj velikega, na 
kar smo ponosni. Če smo zmogli takrat, zakaj danes ne bi? Smo danes kaj drugačni kot osebe? 
Verjetno so res malo drugačne okoliščine, še vedno pa smo osebe, ki zmoremo tudi večje 
napore in večja tveganja.  Vredno pa je tudi dvigniti pogled in se ozreti malo izven kroga svojega 
življenja. Ta dvignjen pogled nam omogoča videti, da so ob nas osebe, ki so zmogle. Res so to 
druge osebe, res hodijo povsem svojo pot, pa vendar so nam znamenje, da je mogoče nekaj 
ustvarit, doseč, tvegat. Če so zmogli ti, zakaj ne bi mi? Toliko rodov pred nami je živelo zakon, 
starševstvo, toliki so že hodili v šolo in študirali, toliki se soočali s težkimi nalogami na delovnih 
mestih, toliki so uspeli nositi velike odgovornosti – je kakšen razlog, da ne bi zmogli tudi mi?! 
 

O tem lahko premišljujemo pri naši osebni molitvi pred Najsvetejšim. 



POROČILO O MISIJONSKI NABIRKI 2020 

Darovi vernikov iz nabirke ob Misijonski nedelji se zberejo pri Svetem sedežu, kjer Papeška 

družba za širjenje vere sprejema prošnje misijonarjev s celega sveta. Po načelu solidarnosti jih 

razporejajo glede na potrebe in možnosti. V letu 2020 je cel svet prizadela pandemija 

koronavirusa. Žal je bilo veliko cerkva ob Misijonski nedelji 2020 zaprtih in so sv. maše potekale 

virtualno preko družbenih omrežij. Času in omejitvam primerna je bila tudi višina nabirke, ki je 

bila nižja od prejšnjih let. Kljub temu je bilo zbranih 117.921,82 € darov, ki so bili po navodilih 

Svetega sedeža posredovani v Kamerun. Velik Bog lonaj vsem, ki se trudite oznanjati misijonsko 

zavest in z darovi pomagate pri uresničevanju projektov.  

BOTRSTVO  

Ko ob Misijonski nedelji zbiramo darove za pomoč Cerkvam in ljudem v misijonih, se nam 

nehote poraja vprašanje, ali bodo te države kdaj zmogle preživeti brez naše pomoči? Misijonarji 

se trudijo najti trajnostno naravnane rešitve in ena od pravih smeri je prav gotovo 

izobraževanje. Pravica do izobraževanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic. Zdi se nam že 

tako samoumevna, da težko verjamemo, da v tem trenutku skoraj 60 milijonov osnovnošolskih 

otrok zaradi revščine ne more v šolo. Za vstop v šolo morajo plačati šolnino, šolske potrebščine, 

dostikrat tudi šolsko uniformo. Tako ni presenetljivo, da je misijonar p. Miha Drevenšek ob 

obisku domovine pred več kot dvajsetimi leti na vprašanje, kako naj pomagamo otrokom v 

Zambiji, predlagal pomoč pri njihovem šolanju. V sodelovanju s p. Mihom smo tako začeli s 

projektom Botrstvo, s katerim smo do sedaj pri šolanju pomagali že več kot 9.000 otrokom v 

različnih državah. Projekt se izvaja v 12 misijonih v Afriki, Ameriki in Oceaniji in poteka preko 

misijonarjev in misijonark. S pomočjo pri šolanju otrokom damo upanje v lepšo prihodnost ter 

vero, da je Bog z njimi. S pridobljeno izobrazbo pa potem lažje pridejo do zaposlitve in 

dostojnejšega življenja. 38 pomagali že več kot 9.000 otrokom v različnih državah. Projekt se 

izvaja v 12 misijonih v Afriki, Ameriki in Oceaniji in poteka preko misijonarjev in misijonark. S 

pomočjo pri šolanju otrokom damo upanje v lepšo prihodnost ter vero, da je Bog z njimi. S 

pridobljeno izobrazbo pa potem lažje pridejo do zaposlitve in dostojnejšega življenja. Več 

informacij o botrstvu si lahko preberete na spletni strani Misijonskega središča (www.missio.si) 

ali pa nas pokličete na telefonsko številko 01/300-59-50 (ponedeljek - petek od 8.00 do 13.00).  

MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA  

Misijonska molitvena zveza (MMZ) povezuje misijonarje in ljudi, ki molijo za misijone, 

misijonarje in njihovo delo. Ustanovil jo je nekdanji misijonar v Kongu msgr. mag. Tone Pačnik, 

ki iz svojih izkušenj ve, kako pomembna je molitev za misijonarja. Vzornica molivcev je sv. 

Terezija Deteta Jezusa, ki je darovala svojo bolezen, trpljenje in molitve za misijone. Po njenem 

vzoru sedaj »misijonarijo« tudi molivci Misijonske molitvene zveze. Vsak delovni dan v tednu 

zmolijo po eno desetko za določeno celino, ki je označena z barvo na misijonskem rožnem 

vencu: Vabimo vas, da se pridružite naši molitveni navezi. Prijavite se lahko v Misijonskem 

središču na telefonsko številko 01/300-59-50 (ponedeljek - petek od 8.00 do 13.00). 



               Bogoslužni teden:  17.10.2021 - 24.10.2021 

¥ 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! 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); upoštevajmo priporočila kar velja za 
osnovnošolce v šoli. Oglejte si »unikatne« Rožne venčke, ki so jih izdelali veroučenci 2. razreda. 

¥ Prihodnjo nedeljo, 24. oktobra je Misijonska nedelja, ko z molitvijo in darovi podpremo naše 
misijonarje, ki delujejo v misijonskih deželah. Vsak vaš dar je dar ljubezni do bližnjega, 
misijonarji se Vam za vaše velikodušne darove že vnaprej iskreno zahvaljujejo. 

������VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA������ 
Poizvedovanje za nove člane Župnijskega sveta smo opravili že pred letom in pol, volilna lista je 
pripravljena. Naslednjo nedeljo boste po maši pristopili do volilne komisije, povedali od kod ste, 
dobili  glasovnice, obkrožili imena kandidatov in jih oddali v skrinjico. Bodite pozorni za koliko 
kandidatov se glasuje. V kolikor bodo glasovnice nepravilno izpolnjene, bodo žal neveljavne. 
Komisija bo objavila kdo so novo izvoljeni člani Župnijskega pastoralnega sveta in njihova imena 
bomo sporočili na škofijo v potrditev. Prosimo Svetega Duha, da bomo izbrali dobre sodelavce v 
naši župniji, ki bodo v pomoč vašim dušnim pastirjem.  

¥ Cerkev v OKTOBRU urejajo verniki MIHALOVCA; hvala za čisto in urejeno cerkev.  
 

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

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: 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 

Ponedeljek: 18. 10. 
Luka, evangelist 

 

    
 

Dobova 18h 

 

+ 
 

Jožef HORVATIČ 

Torek: 19. 10. 
1. molitveni dan 

  Pavel od Križa, duh. 

 

  Dobova 9h 
 

 Dobova 18h 

 

+ 
 

+ 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 
 

starši CVETKOVIČ in STAJNKO, teta in stric PETELINC 

Sreda: 20. 10. 
2. molitveni dan 
Vendelin, opat 

 

 Dobova 9h 
 

 Dobova 18h 

 

+ 
 

+ 

 

Jožef in Pepca ŽLENDER 
 

Janez in Marjanka BAJC 

Četrtek: 21. 10. 
Uršula, dev. mučenka 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

Marjan in Mirko BOGOVIČ, obl. 

Petek: 22. 10. 
Janez Pavel II., papež  

    

   Dobova 18h 

 

+ 
  
Antonija ŠEPETAVC, 8. dan 

Sobota: 23. 10. 
Janez Kapistran, duh.  

              Dobova 18h 

 

+ 
+ 

Janez ŠKVARČ, 5. obl. 
Frančiška GERJEVIČ, 8. dan 

Nedelja: 24. 10. 
30. navadna – 

Misijonska  nedelja 

     

    Dobova 8h 
   

  Dobova 10h 

 

+ 
 

+ 

 

Ivan, obl. in Anton HORVATIČ 
 

Anton HUMEK, obl., starši GERJEVIČ - HUMEK 

Slike trenutno ni mogoče prikazati.

Slike trenutno ni mogoče prikazati.


