
1. berilo: Jer 31, 7-9; Psalm: Ps 126; 2. berilo: Heb 5,1-6; Evangelij: Mr 10,46-52. 
 

30. navadna - Misijonska nedelja; Anton Marija CLARET, škof 
 

24�10�2021 
 

Veselje življenja na poti 
  
 

Po dolgi hoji so Jezus in njegovi učenci končno prišli v Jeriho, zadnjo postojanko pred vzponom v 

Jeruzalem. Slepi Bartimaj je sedel ob cesti. Ni mogel sodelovati v sprevodu, saj je bil slep. 

Vendar je vpil in klical na pomoč Gospoda: »Davidov sin, usmili se me!« Jok revnih in stiskanih 

je bil neprijeten, zato so ga poskušali tisti, ki so spremljali 

Jezusa, utišati. Toda on je vpil še glasneje! Tudi danes je krik 

ubogih neprijeten. Milijoni vpijejo: migranti, zaporniki, lačni 

ljudje, bolni, tisti, ki so odrinjeni na rob in zatirani, 

brezposelni, brez denarja, brez doma, zemlje, tisti, ki se 

nikoli ne počutijo ljubljene! Njihovi kriki so utišani v naših 

domovih, v Cerkvah, v svetovnih organizacijah. Prisluhnejo 

jim le tisti, ki odprejo oči za dogajanje v svetu. Toda preveč je 

tistih, ki so prenehali poslušati. Navadili so se na razmere. 

Vendar nihče ne more utišati krika ubogih. Če jim ne 

prisluhnemo mi, jih sliši Bog, ki pravi: »Ne zatirajte nobene vdove in sirote! Če bi jih zatiral, 

bodo vpile k meni in gotovo uslišim njihovo vpitje.« Ko je Jezus slišal krik, se je ustavil in 

naročil, naj mu slepega pripeljejo. Bartimaj je pustil svoj plašč in šel k njemu. To je bilo vse, kar 

je imel za pokrivanje telesa. To je bila njegova varnost, njegova »zemlja.« Jezus ga je vprašal: 

»Kaj hočeš, da ti storim?« Ni dovolj, da le vzkliknemo. Vedeti moramo, zakaj kričimo! Slepec ga 

je prosil z vsem zaupanjem, da bi spet videl. In Jezus ga je ozdravil: »Pojdi! Tvoja vera te je 

rešila!« Takoj se mu je povrnil vid. Njegova ozdravitev je bila posledica njegove vere vanj. 

Zapustil je vse in šel za njim  v Jeruzalem in na Kalvarijo! Postal je vzor za Petra in za vse nas: bolj 

zaupati v Jezusa kot v svoje predstave o njem! Kadar Jezus ni videl vere, ni mogel delati čudežev. 

Mnogi niso verovali vanj, ker ni ustrezal njihovim predstavam, kakšen bi moral biti. Prav 

pomanjkanje vere je učencem preprečilo, da bi pregnali »nemega duha«, ki je slabo ravnal z 

bolnim otrokom. Jezus jih je kritiziral, da so brez vere. Nato pa jim je rekel, naj jo obudijo z 

molitvijo. Jezus je ljudi spodbujal, naj verjamejo vanj in tako ustvarjajo zaupanje vanj. V 

celotnem Markovem evangeliju je vera v Jezusa in njegovo besedo moč, ki spreminja ljudi. 

Ljudem omogoča odpuščanje grehov, premagovanje trpljenja, moč zdravljenja in očiščevanja. 

Vera doseže zmago nad smrtjo. Zaradi nje Bartimaj skače od veselja. Jezusovi učenci ne moremo 

biti zaradi teoretičnega proučevanja Svetega pisma, ampak s praktično predanostjo, biti z njim 

napoti služenja od Galileje do Jeruzalema. Kdor se skuša držati Petrove ideje o slavnem Mesiju 

brez križa, ne bo razumel Jezusa in ne bo nikoli njegov pravi učenec. Kdor hoče verjeti vanj in je 

pripravljen »dati svoje življenje«, »biti zadnji«, »piti kelih in nositi križ«, bo lahko kot Bartimaj 

imel moč »slediti Jezusu«, čeprav ne bo tega razumel. Prav v zaupanju vanj najdemo vir 

poguma živeti njegov način življenja, njegovo služenje do konca, tudi na križu. 



                Bogoslužni teden:  24.10.2021 - 31.10.2021 

¥ 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… 
¥ Danes, 24. oktobra 2021 obhajamo Misijonsko nedeljo. Ta dan poteka po vsem svetu nabirka, 
katere izkupiček je namenjen potrebam v misijonskih deželah. Osrednja slovesnost misijonske 
nedelje bo danes potekala v velikem šotoru v Vidmu pri Ptuju. Program se bo začel ob 15.00 z 
duhovno pripravo. Ob 16.00 bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof in 
metropolit msgr. Alojzij CVIKL ob somaševanju z duhovniki in misijonarji; misijonarji se Vam za 
vaše velikodušne darove že vnaprej iskreno zahvaljujejo. 

������VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA������ 
Danes izbiramo nove člane Župnijskega pastoralnega sveta. Po sveti maši boste 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 
 

Gospod, hvala za zgled berača Bartimaja, da lahko prepoznam žejo po tebi,  

odvržem plašč, ki me zapira novemu, v katero me vabiš,  

in tako stopim na pot za teboj. 

Nedelja: 24. 10. 
30. navadna – 

Misijonska  nedelja 

   Dobova 8h 
 
 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

 
 

+ 

Ivan, obl. in Anton HORVATIČ  
 

Anton HUMEK, obl., starši GERJEVIČ - HUMEK 

Ponedeljek: 25. 10. 
Darija (Darinka), muč. 

 

    
 

Dobova 18h 

 

+ 
 

Marjan FURLAN, 8. dan 

Torek: 26. 10. 
Lucijan in Marcijan, muč 

 

   
 

Dobova 18h 

 

 

+ 

 

 

Ivan CURHALEK (dar: Sonja ŽERAK) 

Sreda: 27. 10. 
Sabina Avilska, muč. 

 

  
   Dobova 7h 

 

 

- 

 

 

za DUŠE v VICAH 

Četrtek: 28. 10. 
Simon in Juda Tadej, ap 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

Edvard DIMC, obl. 

Petek: 29. 10. 
Mihael Rua, duhovnik  

    

   Dobova 18h 

 

+ 
  
Pia, Franc in starši VAŠCER 

Sobota: 30. 10. 
Marcel, mučenec  

               

 
 
 
 
 

 Dobova 18h 

 

+ 
 

sin Franc, brat Franc ter starši in st. starši ŠTRBULC 

Nedelja: 31. 10. 
31. navadna – 

Žegnanjska  nedelja 

     

    Dobova 8h 
   

  Dobova 10h 

 

+ 
 

+ 

 

Barbara NOVAK (dar: sosedje RADANOVIČ iz Gabrja) 
 

Jože in Ana DERŽIČ 

Slike trenutno ni mogoče prikazati. Slike trenutno ni mogoče prikazati.


