1. berilo: 2 Mz 32,7-11.13-14; Psalm: Ps 51; 2. berilo: 1 Tim 1,12-17;
Evangelij: Lk 15,1-32.

24. navadna nedelja; FARNO ŽEGNANJE
11.09.2022

Gospod poišče vsakega
Novost v Jezusovem nauku je, da je treba izgubljene grešnike iskati in ne le žalovati zaradi
njihove ločenosti od Boga in skupnosti. Jezus je povedal priliko o očetu, ki je izgubil sina. Ta
prilika je zgodba v treh delih. Prvi del se osredotoča na nemirno vedenje
mlajšega sina, ki želi oditi od doma, da bi se oddaljil od očeta. Zahteva, da se
mu takoj izroči njegov delež dediščine, namesto da bi počakal na čas,
določen za prenos dediščine po očetovi smrti ali pa, kakor bi se ta sam
določil. Drugi del zgodbe se osredotoča na neverjetni očetov značaj, ki ima
svojega mlajšega sina zelo rad in mu velikodušno daje vse, za kar ga prosi.
Ugodi sinovi nepravični prošnji za njegov delež. Namesto da bi mu zameril
nespoštljivo vedenje in zavrnitev, ohranja neomajno ljubezen do njega, hrepeni po njem in išče
najmanjše znamenje njegove želje, da bi se vrnil. Tretji del zgodbe se osredotoča na starejšega
sina, ki je mlajšemu bratu zameril, da je pobegnil z delom dediščine, prav tako pa je zameril
očetovo nezaslišano velikodušnost in usmiljenje do mlajšega sina. Čeprav je blodeči sin zapravil
očetov denar, je njegov oče kljub temu ohranil neomajno ljubezen do njega. Sin je v svoji
odsotnosti spoznal, da mu je oče dajal ljubezen, ki mu je pa ni vračal. Njegovo globoko
ponižanje, ko se je moral hraniti s prašičjimi lupinami, in razmislek o vsem, kar je izgubil, sta ga
pripeljala do kesanja in odločitve, da se vrne k očetu in se razglasi za krivega. Čeprav je upal na
spravo z očetom, si ni mogel predstavljati popolne obnovitve odnosa. Še preden je prišel
domov, mu je oče, ki ga je vsak dan čakal, stekel naproti. In storil je nepredstavljivo − s svojim
upornim sinom ni ravnal s hladno zadržanostjo, vročo jezo ali obsojanjem, temveč s toplo nežno
naklonjenostjo in solzami veselja. Vrnil mu je vse njegovo dostojanstvo. Oče, ki mu je bila
storjena krivica, je bil odpuščajoč in usmiljen do mlajšega sina, ko je ta spoznal, da potrebuje
odpuščanje. Starejši sin, ki ni bil prizadet na takšen način, pa je bil neodpustljiv in se ni hotel
spraviti z bratom. Njegova zavrnitev odpuščanja se je spremenila v prezir in ponos. Užaljenost
ga je privedla do izolacije in odtujitve od skupnosti grešnikov, ki jim je bilo odpuščeno. V tej
priliki nam Jezus nazorno predstavi Boga Očeta ter kakšna sta njegov značaj in odnos do nas.
Bog je do nas resnično velikodušen, prijazen in odpuščajoč. Ne izgubi upanja in ne obupa, ko se
oddaljimo od njega in njegovih zapovedi. Preiskuje naša srca, da bi nam pokazal, kje lahko
najdemo pravo ljubezen in usmiljenje, ter nas vodi nazaj na pot večnega veselja in sreče. Bog
Oče se vedno veseli iskanja tistih, ki so zašli, in jih z odprtimi rokami sprejme.

Bogoslužni teden:
Nedelja: 11. 09.
Dobova 8h
24. navadna nedelja
Dobova 10h
FARNO ŽEGNANJE
Ponedeljek: 12. 09.
Dobova 19h
Marijino Ime
Torek: 13. 09.
Dobova 19h
Janez Zlatousti, šk.
Sreda: 14. 09.
Dobova 7h
Povišanje Sv. Križa
Četrtek: 15. 09.
Dobova 19h
Žalostna Mati Božja
Petek: 16. 09.
Ljudmila (Milka), kneg. Dobova 19h
Sobota: 17. 09.
na romanju
Robert Bellarmino, šk. Dobova 19h
Nedelja: 18. 09.
Dobova 8h
25. navadna nedelja
Dobova 10h
Jožef Kupertinski, duh.
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Darko BELOŠEVIĆ, 30. dan
Cene KEŽMAN ob RD
Jože, 5. obl., Marija ZUPANČIČ, ++ ZUPANČIČ - PAVLIČ

+

Ivana VOLOVEC, 1. obl.

+

Dragotin BRATANIČ, 1. obl.

-

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE

+

Franc ŠKVARČ, 8. dan

+

Terezija Rezika JAKOVINA ob RD

-

+
+
+
+

duhovnik – lazarist Franc RATAJ ob RD
Franc UREK
Jože, obl. in starši JURMAN ter sorodniki ŠUŠTERIČ
starši HALER, st. starši HALER – HOTKO, Danica
in Stanko BENKOVIČ ter Marjan POVHE
¥ 29. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: »GROZDJE – DAR NARAVE« Vabljeni k ogledu…
¥ Iz področja omejevanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 in koronavirusne bolezni COVID19 velja priporočilo, da v javnih zaprtih prostorih uporabljamo zaščitne maske, si razkužujemo
roke, ohranjamo razdaljo in v primeru slabšega počutja in kašlja ostanemo doma...
¥ Slovenski škofje so na majski seji škofovske konference sklenili, da je od 1. septembra 2022
dalje dar za mašni namen 23€ (doslej 20€). Hvala za razumevanje.
¥ Danes, 11.9. 2022 ob 10h, bo slovesnost na čast Imenu Marijinemu (Blatna nedelja), ki jo bo
vodil vizitator Misijonske družbe – lazaristov, dr. Robert PETKOVŠEK. Pred sveto mašo bo
procesija SRT s štirimi evangeliji. V procesiji gredo za križem najprej otroci, potem moški, nato
pevci, nosilci neba z duhovnikom in nato ženske. Pri procesiji bo sodeloval Gasilski pihalni
orkester Loče, vabljeni na naš farni praznik…
¥ NOVO VEROUČNO LETO: Pri Oznanilih so pripravljene prijavnice, ki jih izpolnjene prinesete k
prvi uri verouka. Delovne zvezke lahko nabavite v Cvetličarni Nuška Polovič, s. p. v Brežicah pri
župnišču, v Katoliški prodajalni v Krškem, ali na: https://www.mohorjeva.org. Opozorilo!!! Za 4.
razred bomo uporabljali novi delovni zvezek, staremu je potekel »rok trajanja.«
¥ V soboto, 17.9.2022 bo FARNO ROMANJE. Odpravili se bomo na Svete Višarje in v okolico
Kranjske Gore. Prijave so zaključene, avtobus je poln. Odhod ob 6.30 iz običajnega mesta pri
Megovcu, za gondolo je obvezna uporaba zaščitne maske, za kosilo je poskrbljeno, vračamo se
do 20h. Zaradi prestopa državne meje potrebujemo veljaven osebni dokument.
¥ Naš organist Antonio VOGRINC vabi, v soboto, 24.9. 2022 ob 19h na jesenski orgelski koncert.
Koncert bo v naši župnijski cerkvi. Vstop je prost, lahko pa boste darovali prostovoljen dar zanj.
¥ Cerkev v SEPTEMBRA urejajo verniki RIGONC, hvala za urejeno cerkev in kapelici za praznik.
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Bog Oče, ti se me razveseliš vsakič, ko se pustim preoblikovati, ko vidim tebe v pravi podobi,
podobi ljubezni. Hvala, da si z menoj v vseh iskanjih!
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

