
1. berilo: 1 Kr 17,10-16; Psalm: Ps 146; 2. berilo: Heb 9,24-28; Evangelij: Mr 12,38-44. 
 

32. navadna - Zahvalna nedelja; Engelbert, škof 
 

07�11�2021 
 

Ljubezen prosi vse – in da še več 
  

 Jezus svari svoje učence pred napačnim razumevanjem vere in življenja po njej. V svoji obsodbi 

pismoukov (verskih strokovnjakov svojega časa) svari pred tremi stvarmi: pred željo po ugledu in 

prvem častnem mestu namesto ponižnega služenja v korist drugih; pred željo po spoštovanju in 

priznanju ter iskanju spoštovanja pri drugih namesto prizadevanja za dobro drugih s ponižnim 

služenjem in nesebično skrbjo za druge; pred izkoriščanjem svojega verskega 

položaja za lastno korist in napredovanje. Problem pismoukov je bil v tem, da 

so poudarjali "zunanjost" namesto "notranjost", to, kar je v srcu. Če želimo 

narediti vtis na druge, skrbimo, kako se navzven kažemo pred njimi, na 

primer s tem, kako govorimo (poudarjanjem samega sebe), kakšna oblačila 

nosimo, kakšen nakit in druge telesne dodatke imamo, v kakšni hiši živimo, 

kakšen avto vozimo, kaj si lahko privoščimo, kam smo šli na dopust itd. Za 

nekatere to lahko vključuje celo način, kako živijo svojo vero, kot so to počeli pismouki v 

Jezusovem času. Vse zato, da bi pokazali svojo pomembnost. Iskrenost in resnicoljubnost sta 

nasprotje hinavščine. Pri teh vrlinah je poudarek na tem, kar je "znotraj" nas. Ko smo iskreni in 

resnicoljubni, se nehamo pretirano ukvarjati z "zunanjostjo", saj verjamemo, da je v Božjih očeh 

pomembna naša "notranjost". Za izgradnjo le-te smo deležni obilo Božje pomoči, usmiljenja. 

Živeti na pravi način svojo vero pomeni graditi odnos do Boga in bližnjega z ljubeznijo, 

spoštovanjem in obzirnostjo. Gospod nam z veseljem daje svojega Svetega Duha, da bi nas 

napolnil z veseljem njegove navzočnosti, veseljem resničnega čaščenja ter veseljem nesebičnega 

darovanja in ljubezni do drugih. Resnično češčenje in spoštovanje Boga osvobaja naše srce, da 

se lahko velikodušno daje tako Bogu kot ljudem, zavedajoč se, da daje Bogu tudi takrat, ko daje 

bližnjim in ljudem v potrebah tisto, kar potrebujejo za dostojno življenje. Jezus je pohvalil revno 

vdovo, ki je darovala najmanjše kovance, v nasprotju z bogataši, ki so dajali večje vsote. Kako 

lahko nekdo v revščini da več kot nekdo, ki ima veliko sredstev? Jezusov odgovor je zelo 

preprost − ljubezen je dragocenejša od zlata! Po ubogi vdovi je dal svojim učencem dramatično 

lekcijo o velikodušnem dajanju z ljubeznijo in predanostjo. Ljubezen ne preračunava, ampak 

bogato zapravlja! Darilo, ki je dano z zamero ali zaradi razkazovanja, izgubi večino svoje 

vrednosti. Tisto pa , ki je dano iz ljubezni, v duhu velikodušnosti in požrtvovalnosti, je 

neprecenljivo. Znesek ali velikost nista tako pomembna kot cena, ki jo ima za darovalca. Uboga 

vdova bi lahko obdržala enega od svojih kovancev, namesto tega pa je nepreračunljivo dala vse, 

kar je imela! Jezus je pohvalil nekoga, ki je daroval komaj drobiž − kako nepomemben znesek −, 

saj je bilo to vse, kar je imela, vse njeno življenje. Morda se nam zdi, da je to, kar imamo, zelo 

malo in ni veliko vredno, toda če damo Gospodu na razpolago vse, kar imamo, ne glede na to, 

kako nepomembno se zdi, lahko Bog s tem in z nami stori to, česar ne moremo slutiti. 
 

Gospod Jezus, vse, kar imam, je tvoje. Vzemi moje življenje, moje imetje, moj čas in vse, kar 

imam, ter uporabi, kakor želiš, v izgradnjo Božjega kraljestva. 



                Bogoslužni teden:  07.11.2021 - 14.11.2021 

¥ 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! 

¥ Zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku Vseh svetih. Praznik zahvale je 
dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak 
tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse 
naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in 
hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov 
in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev svete maše, kjer se 
Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, 
zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom. Pri svetih mašah na 
zahvalno nedeljo se bomo verniki, duhovniki in škofje s hvaležno držo zahvalili drug drugemu in 
Bogu za vse prejeto v minulem letu. Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega... 

¥ Današnja nedelja je prva v mesecu, zato bo nabirka namenjena za obnovo cerkve po potresu, 
Bog povrni. Šele, ko bodo dela končana in plačana, bomo upravičeni do zavarovalnine. 

¥ 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. 

¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja svet! Še lahko darujete ZA SPOMINE… 

¥ NOVO: V zakristiji je na voljo PRATIKA (6,50€) in MARIJANSKI KOLEDAR (2,50€).  
¥ Cerkev v NOVEMBRU urejajo verniki MOSTECA; hvala za čisto in okrašeno cerkev in okolico.  
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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: 07. 11. 
32. navadna – 

Zahvalna  nedelja 

   Dobova 8h 
 
 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

 
 

+ 

boter Silvo MARZEK 
 

Franc POLOVIČ, obl. in sorodniki 

Ponedeljek: 08. 11. 
Gotfrid (Bogomir), šk. 

 

 Dobova 15h 

 

- 
 

pogreb in sveta maša Angela BUKOVINSKI 

Torek: 09. 11. 
Posvetitev lat. bazilike 

 

  

  Dobova 15h 

 

 

- 

 

 

pogreb in sveta maša Martin KEŽMAN 

Sreda: 10. 11. 
Leon Veliki, papež 

 

  
   Dobova 7h 

 

 

- 

 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 11. 11. 
Martin, škof 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

Cene KEŽMAN 

Petek: 12. 11. 
Jozafat Kunčevič, šk. m. 

    

   Dobova 18h 

 

+ 
  

Marjan FURLAN, 30. dan 

Sobota: 13. 11. 
Stanislav Kostka, red.  

               
 

 
 
 

              Dobova 18h 

 

+ 
 

Elizabeta PETROVIĆ  

Nedelja: 14. 11. 
33. navadna nedelja 

Lovrenc Irski, škof 

     

    Dobova 8h 
   

  Dobova 10h 

 

+ 
 

+ 

 

Jožef HORVATIČ 
 

Marija GRIČAR in stari starši KVARTUH 


