
I.  berilo: 5 Mz 6,2-6; Psalm: 18; II. berilo: Heb 7,23-28;  Evangelij: Mr 12,28-34. 
 

31. navadna nedelja; Volbenk (Bolfenk), škof 
 

31�10�2021 
 

Ogrejmo se v Božji ljubezni 
  

 Tik preden je pismouk postavil vprašanje Jezusu, je ta razpravljal s saduceji o veri v vstajenje. 

Njegov odgovor mu je bil všeč, zato je izkoristil priložnost in je postavil svoje vprašanje: »Katera 

od vseh zapovedi je največja?« V tistih časih so imeli Judje zelo veliko 

zakonov, ki so urejali udejanjenje desetih zapovedi Božje postave. Nekateri so 

rekli: »Vsi ti zakoni imajo enako težo, saj prihajajo od Boga. Ne moremo 

delali razlike v Božjih stvareh.« Drugi so odgovorili: »Ne! Nekateri zakoni so 

pomembnejši od drugih in so zato bolj zavezujoči!« Pismouk želi vedeti 

Jezusovo mnenje, ker se je v tistih dneh o tem vroče razpravljalo. Jezus je 

odgovoril s citatom iz Svetega pisma, ki pravi, da je prva zapoved: »Ljubi 

Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!« Te besede so del molitve, 

imenovane »Šema Izrael«. V njegovih dneh (prav tako danes) so jo Judje ponavljali dvakrat na 

dan: zjutraj in zvečer. Poznali so jo tako dobro, kot poznamo mi molitev Oče naš. Nato je Jezus 

dodal še drugo zapoved, ki je: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« Kratek in zelo 

globok odgovor! Je povzetek vsega, kar je učil o Bogu in življenju v njem. Pismouk se je strinjal z 

njim. Zapoved ljubezni je pomembnejša od vseh zapovedi, ki so povezane s kultom ali 

žrtvovanjem v templju. Ta izjava izvira od prerokov Stare zaveze. Danes bi rekli: dejanja ljubezni 

so pomembnejša od devetdnevnic, zaobljub, svetih maš, molitev in procesij. Ali bolje rečeno: 

vse to naj izvira iz udejanjene ljubezni in vodi k njenemu uresničevanju. Jezus mu je pritrdil in 

rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva!« Kraljestvo je dejansko sestavljeno iz združitve ljubezni 

do Boga in ljubezni do bližnjega, kot je pismouk slovesno izjavil. Toda za vstop vanj je potreboval 

še en korak. Merilo za ljubezen do bližnjega, kot ga je učila Stara zaveza, je bilo »kot samega 

sebe«. Jezus je to dopolnil, ko je rekel: »Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil!« Merilo 

v Novi zavezi je torej ljubiti bližnjega, kakor je Jezus ljubil nas! V Božjem kraljestvu je ljubezen do 

Boga in bližnjega ena in ista. Če izpovedujemo vero v Boga Očeta, potem smo vsi bratje in 

sestre, med katerimi vlada medsebojna ljubezen. To je temelj vsega. Jezusovi učenci smo 

poklicani, da si to vtisnemo v spomin, razum in v srce. V polnosti častimo Boga, ko ljubimo svoje 

bližnje, kot jih ljubi on po Jezusu. 
  

V RAZMISLEK: V londonskem Hyde Parku, kjer lahko vsakdo nastopi kot govornik, je neznan 

dominikanec zelo lepo govoril o Cerkvi. Med poslušalci je nekdo dvignil roko; »Oprostite, oče, nikar 

nam ne govorite teh stvari! Vsi vemo, kakšni so bili nekateri papeži, nekateri škofje, nekateri 

duhovniki. Vsi vemo, kakšni so tudi danes nekateri kristjani...Jaz take Cerkve ne morem sprejeti!« 

Dominikanec mu je odgovoril: »Oprostite mi majhno opazko! Ali se motim ali je res, da je ovratnik 

vaše srajce umazan?« »Prav imate, umazan je, saj jo nosim že ves teden.« je neznanec odgovoril. 

»Potem vas bom nekaj vprašal. Ali je vaša srajca umazana zato, ker ste jo oprali z milom ali ker je 

niste oprali?« je dominikanec nadaljeval. »Nisem je opral!« je sledil odgovor. »Vidite, podobno je s 

katoliško Cerkvijo. Njeno milo je evangelij. Kdor milo uporablja, se pravi, kdor evangelij bere in ga 

prenaša v življenje, je čist. Marsikdo pa ima milo, ampak ga ne uporablja in tako se zgodi...« 



VSI  SVETIETI 
 

1. berilo: Raz 7, 2-4.9-14; Psalm: 24; 

2.berilo:1Jn 3,l-3,  Evangelij: Mt 5, 1-12 
 

»Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in 
vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše 

plačilo v nebesih je veliko.« 
 

BODITE SVETI! 
 

V Katoliški cerkvi 1. novembra obhajamo slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Na Vzhodu 
je Cerkev praznik obhajala že v 4. stoletju, prek Galije pa se je v 9. stoletju praznovanje razširilo 
tudi v zahodno Cerkev. Pod vplivom vzhodne Cerkve so proti koncu 6. stoletja uvedli praznik 
vseh mučencev tudi v Rimu, papež Bonifacij IV. pa je 13. maja leta 610 rimski tempelj Pantheon 
posvetil Devici Mariji in vsem mučencem. Misel o praznovanju vseh svetnikov (in ne več samo 
mučencev) je dobila oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III. (731-741) pri sv. Petru v Rimu 
posvetil posebno kapelo v čast Odrešeniku, njegovi Materi, vsem apostolom, mučencem in 
vsem svetnikom. Papež Gregor IV. (827-844) je praznik izrecno iz 13. maja preložil na 1. 
november in ukazal, naj se slovesno praznuje v vesoljni Cerkvi. Prvo pričevanje, da so v Rimu 
praznik vseh svetnikov obhajali 1. novembra, pa imamo že iz časa pred letom 800. Razlogi, zakaj 
je Cerkev uvedla praznik vseh svetih, nastajajo že kmalu po uvedbi: število svetnikov je tako 
narastlo, da se ni bilo več mogoče spominjati vsakega posebej v bogoslužju. Na praznik vseh 
svetih se spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, 
a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa 
nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo tisto 
posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v življenju ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40). Praznik je 
tudi izraz vere Cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v koledarju 
svetništvo dosegli tudi drugi neimenovani možje in žene vseh časov. 
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so 
podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad 
svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami (prim C 8). To je slovesni 
godovni dan naših dragih, v Kristusu starejših bratov in sester, ki so dober boj izbojevali, tek 
dokončali, vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju 
(prim. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam, kažejo kako priti 
do zmage ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo 
naši slabosti. Bogoslužje potujoče Cerkve se na ta praznik pridružuje 
nebeški Cerkvi in z njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti in 
slava izvoljenih. 
 

Ljudje z izžarevanjem 
 
 

Svetniki so ljudje z močjo luči tam, kjer je še tisto malo, kolikor  je 

obilnega, revščina,  kjer nobeden več ne more žalovati,  ker je 

žalovanje vsakdanje,  kjer je mir pozabljen in je človek nasičen z lakoto 

in žejo, kjer usmiljenost naleti le na brezsrčnost  in kjer je čisto srce 

tako iluzorno kot čista vest. Svetniki so ljudje, katerim mnogi želijo ugasniti to luč z blatenjem, 

ker Bog vendar ljubi vse ljudi. 



VERNI RAJNI 
 

Dan vernih rajnih 
je spominski dan, 
ki nas spominja, 

da smo vsi, živi in mrtvi, 
po Jezusovi smrti in vstajenju 

občestvo zveličanih. 
Zveličanje nam je obljubljeno. 

 

GOSPOD, TI SI MOJA MOČ! 
 

Gospod, gledam v svojo dušo,  
opazujem tudi življenje v okolici; 
oboje mi je skrivnost. 
Moja spoznanja, izkustva, razum so prešibki, 
da bi lahko obvladal zakonitosti življenja. 

Toliko umazanije me bode v oči: 
izkoriščanje človeka po človeku, 
nasprotovanje življenju, dirka za materialnimi 
dobrinami... 
Ljudje postajajo roboti s kamnitimi srci; 
zapirajo se v svoj ozki krog, 
vrtoglavo hitijo materialnim malikom naproti; 
nimajo časa ne zase ne za družino ne za 
prijatelje; 
nočejo več razmišljati, 
nočejo se posvetovati s teboj, Gospod! 

Gospod, nočem živeti takega življenja! 
To je moja molitev k tebi, Gospod - 
iztrebi, s korenino mi iztrebi slabost iz srca! 
Daj mi moči, da vzdignem duha visoko nad vsakdanje malenkosti. 
In daj mi moči, da z ljubeznijo podredim svojo moč tvoji volji. 
Amen. 

Molitvenik:  Gospod, nauči nas moliti, str. 181-182 

������VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA������ 
Izbrali smo nove člane Župnijskega pastoralnega sveta. Volilna komisija v sestavi DEBELJAK 

Anton, KOPINČ Florijana, PETELINC Milena in PETROVIĆ Zdenko in prisotnosti kaplana Roka V. 

ŽLENDRA, je preštela glasovnice. Bilo jih je 57, ena je bila neveljavna. Izvoljeni so naslednji člani 

ŽPS. Za Dobovo: Marica KROŠELJ in Jožica FERENČAK, za Gabrje: Jožek KODRIČ in Katarina 

STAJNKO, za LOČE: Aleš KEŽMAN in Darja KROŠELJ, za MALI OBREŽ: Anton DEBELJAK, za 

MIHALOVEC: Erik in Marina KOMOČAR, za MOSTEC: Stanislav SAVNIK, za RIGONCE: Jožef 

DERŽIČ in Monika KOCBEK, za SELA: Milena PETELINC, Ema DUŠIČ in Ruža LUKIĆ ter VELIKI 

OBREŽ: Zdenko in Milka PETROVIĆ. Razglas volitev je na oglasni deski ter v zunanji vitrini… 



                Bogoslužni teden:  31.10.2021 - 07.11.2021 

¥ 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… 

¥ V ponedeljek, 1.11. 2021  je praznik Vseh svetih; sveti maši bosta ob 8h in 10h. Popoldanske 
molitve na pokopališču ob 15h letos NE BO. Grobove bom blagoslovil po dopoldanski maši pri 
križu. Ob 17h bomo v cerkvi  skupaj molili tri rožne vence. K molitvi nas bodo povabili zvonovi; k 
molitvi vabljeni doma ali v cerkvi. Vseh osem dni v novembru lahko za pokojne darujemo 
POPOLNI ODPUSTEK, ki ga pridobimo, če opravimo sv. spoved, prejmemo sv. obhajilo, 
obiščemo sv. mašo ali pokopališče in molimo: Vero, Očenaš in molitev po papeževem namenu. 

¥ OTROCI in STARŠI! Ta teden je REDEN VEROUK. Starši, vaše otroke skupaj spodbujajmo k 
dobremu in dobrega bomo zagotovo deležni, če bomo dobro tudi delali… Vabljeni k zavzetemu 
sodelovanju in obiskovanju svetih maš; kolikor bomo prosili Božje pomoči in blagoslova, toliko 
ga bomo tudi deležni; V petek, 5. 11. 2021, je prvi petek, k sveti maši in pobožnosti prvega 
petka še posebej vabljeni starši in bodoči birmanci. 

¥ V petek, 5. 11. 2021 bo po sveti maši srečanje starih in novih članov ŽPS, vabljeni k udeležbi… 

¥ V nedeljo, 7. 11. 2021 je 1. nedelja v mesecu, zato bo nabirka namenjena za obnovo cerkve po 
potresu, Bog povrni. Šele, ko bodo dela končana in plačana, bomo upravičeni do zavarovalnine.  

¥ NOVO: V zakristiji je na voljo PRATIKA (6,50€) in MARIJANSKI KOLEDAR (2,50€).  
¥ Cerkev v NOVEMBRU urejajo verniki MOSTECA; hvala za OKTOBER vernikom MIHALOVCA.  
 

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

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: 31. 10. 
31. navadna  nedelja 

Volbenk (Bolfenk), šk. 

   Dobova 8h 
 
 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

 
 

+ 

Barbara NOVAK (dar: sosedje RADANOVIČ iz Gabrja) 
 

Jože in Ana DERŽIČ 

Ponedeljek: 01. 11. 
VSI SVETI 

 

       Dobova 8h 
 Dobova 10h 

+ 
- 

Branko PAVLIČ, 8. dan 
za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Torek: 02. 11. 
SPOMIN VERNIH 

RAJNIH 

 

  

  Dobova 18h 

 

 

+ 
- 

 

 

Anica KEŽMAN 
za DUŠE v VICAH 

Sreda: 03. 11. 
Viktorin Ptujski, šk. m. 

 

  
   Dobova 7h 

 

 

+ 

 

 

sorodniki iz družin UŽMAH in STRAŽE 

Četrtek: 04. 11. 
Karel (Drago), škof 

     

    Dobova 18h 
 

- 
 

za NOVE DUHOVNE POKLICE 

Petek: 05. 11. 
Zaharija in Elizabeta 

    

   Dobova 18h 

 

- 
  

na čast SRCU JEZUSOVEMU za naše BIRMANCE 

Sobota: 06. 11. 
Lenart, opat  

              Dobova 18h + 2x Jože JURMAN ob RD, starši FURLAN, sorodniki 
JURMAN ter starši KOVAČIČ  

Nedelja: 07. 11. 
32. navadna – 

Zahvalna  nedelja 

     

    Dobova 8h 
   

  Dobova 10h 

 

+ 
 

+ 

 

boter Silvo MARZEK 
 

Franc POLOVIČ, obl. in sorodniki 


