
1. berilo: Dan 12,1-3; Psalm: Ps 16; 2. berilo: Heb 10,11-14.18; Evangelij: Mr 13,24-32. 
 

33. navadna nedelja; Lovrenc Irski, škof 
 

14�11�2021 
 

Gospod prinese Luč v vsako temo, vsak dan 
  

 Velika sprememba kozmosa, ki jo opisuje evangelist Marko, je med metaforo in resničnostjo ter 

napoveduje skorajšnji konec časov kot uvod v povsem nov svet. Prihod Sina na oblakih odpira 

človeštvu nebeško razsežnost. On ni neizprosen sodnik, ampak 

mogočen Odrešenik, ki se bo pojavil v sijaju Božje slave, da bi 

ponovno združil izvoljene in jim omogočil večno življenje v 

nebeškem kraljestvu. Marko ne omenja sodbe, grožnje ali obsodbe. 

Želi namreč prinesti upanje in povečati pričakovanje končne zmage 

Božje ljubezni. 

Konec sveta ni nič drugega kot obljuba slavnega prihoda Sina, ki ga 

napoveduje Danielova knjiga (7,13). Oblaki kažejo na navzočnost 

Boga. Atributi Božje suverenosti, moči in slave niso grožnja 

človeštvu, ampak slovesno oznanilo dokončnega odrešenja. Vsi 

izvoljeni bodo ponovno združeni. Nihče ne bo pozabljen. Pri tem ni 

govora o kaznovanju sovražnikov niti o kazenskih katastrofah, temveč le o združitvi. To je 

resnično veličastno srečanje. Prilika o figovcu kaže na gotovost in bližino oznanjenih dogodkov, 

zlasti prihoda Sina človekovega, ki ga napovedujejo neizbežno trpljenje, smrt in vstajenje. Poziv 

poslušalcem »Učite se!« je povabilo, naj se poglobijo v pomen Jezusovih besed, da bi razumeli 

Božji načrt za svet. Gotovost, da Gospodove besede ne bodo nikoli minile, daje zaupanje 

vsakomur, ki razmišlja o propadu sveta in o stvareh tega sveta. Konec bo zagotovo, toda 

vednost o tem, kdaj bo prišel, je pridržana Očetu. Jezus o tem nikoli ni podal nobene natančne 

izjave. Zato vsakdo, ki ga napoveduje, laže. Konec je ena od mnogih nedoumljivih skrivnosti, ki 

pripadajo Očetu. Sinovo poslanstvo je vzpostaviti kraljestvo, ne pa razodetje izpolnitve človeške 

zgodovine. Tako je Jezus globoko udeležen v našem človeškem obdobju. 
  

Sin človekov prihaja na oblakih, medtem ko so naše oči pogosto uprte v zemljo, v naša mizerna 

dela, izgubljena med solzami nad zablodami in neuspehov. Ko zmoremo v moči Svetega Duha, ki 

nam je podarjen, dvigniti oči od tega in ga videti, kako prihaja na obzorju zgodovine, potem se 

naše življenje napolni s svetlobo. Naučimo se brati njegovo pisavo v pesku naših misli in 

spominov, naših padcev in sanj, naših najrazličnejših čustev in občutkov. Ko začnemo listati po 

straneh vsakdanjega življenja in tam pobirati semena njegove vesele vesti, padle v brazde 

našega življenja in delovanja, potem srce najde mir in tolažbo. Oče ve za vse in mi zaupamo 

vanj. V njem je naše, ki zmore prežariti in osvetliti še tako težko in brezupno situacijo življenja, 

in moč, da gremo naprej z radostnim pričakovanjem dokončne zmage dobrote. 
 

Gospod, ti mi ves čas govoriš, da če neham begati in iskati sam, se reševati sam,  

mi ti lahko pokažeš novo pot – pot svobode, ljubezni.  

Hvala za upanje, ki mi ga vsak dan znova vlivaš, da po vsaki noči pride novo Jutro, vstajenjsko 

Jutro, ki mi govori, da si me že odrešil in me ljubiš. 



                Bogoslužni teden:  14.11.2021 - 21.11.2021 

¥ 24. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: 
¥  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! 

¥ V tednu od 14. do 20. novembra 2021 obhajamo Teden zaporov. Namen tedna zaporov je, da 
bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor. Naslov letošnjega 
tedna zaporov je »Pomislite na vrane… ne sejejo in ne žanjejo. Nimajo ne shrambe ne žitnice in 
vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi! (Lk 12,24)«. Upanje nam pomaga 
prepotovati potovanje iz temin bolečine, trpljenja, strahu ali bridkosti do kraja, kamor lahko 
posije svetloba. Bog skrbi za nas. Ne glede na to, kako zmedeno ali težko življenje postane, ni 
Bog nikoli oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi. 

¥ Na prvo nedeljo v mesecu ste darovali 798,91€. Bog povrni za vaše darove; na Misijonsko 
nedeljo je bil vaš dar 703,23€. V imenu vseh misijonarjev se Vam iskreno zahvaljujem za vaš dar. 

¥ 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. Za obisk verouka je dovolj samotestiranje otrok v šoli… 

¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje in molitev pred Najsvetejšim spreminja svet in nas!  

¥ 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 ter 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: 14. 11. 
33. navadna nedelja 

Lovrenc Irski, škof 

   Dobova 8h 
 
 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

 
 

+ 

Jožef HORVATIČ 
 

Marija GRIČAR in stari starši KVARTUH 

Ponedeljek: 15. 11. 
Albert Veliki, škof in 

cerkveni učitelj 

 

 Dobova 18h 

 

+ 
 

+ 

 

Angela BUKOVINSKI, 8. dan 
 

Frančiška GERJEVIČ, 30. dan 

Torek: 16. 11. 
Marjeta Škotska, 

kraljica 

 

  

  Dobova 18h 

 

 

+ 
 

+ 

 

 

Martin KEŽMAN, 8. dan 
 

Antonija RADANOVIČ, obl. 

Sreda: 17. 11. 
Elizabeta Ogrska, red. 

 

  
   Dobova 7h 

 

 

+ 

 

 

Jožica VUČAJNK (namesto cvetja) 

Četrtek: 18. 11. 
Posvetitev bazilik Petra 

in Pavla 

     

    Dobova 18h 

 
+ 

 
Obren in Darinka TOMIĆ, obl. 

Petek: 19. 11. 
Matilda, redovnica 

    

   Dobova 18h 

 

+ 
  

iz družine JURKAS in VUČAJNK 

Sobota: 20. 11. 
Edmund, kralj  

               
 
 
 

 

              Dobova 18h 

 

+ 
 

Roza ŠETINC, 8. dan  

Nedelja: 21. 11. 
NEDELJA KRISTUSA 

KRALJA 

     

    Dobova 8h 
   

  Dobova 10h 

 

 

+ 
 

+ 

 

mož in oče Jožef VUČAJNK in sorodniki 
 

Franc, obl. in Feliks KATIČ 


