1. berilo: Am 8,4-7; Psalm: Ps 113; 2. berilo: 1 Tim 2,1-8;
Evangelij: Lk 16,1-13.

25. navadna nedelja; Jožef Kupertinski, duhovnik
18.09.2022

Gospod je sonce, ki kaže pot
Odlomek pravi, da je gospodar pohvalil svojega krivičnega oskrbnika, ker je ravnal "preudarno".
Gre za modrost, ki izhaja iz pozornega, poglobljenega razmišljanja, iz razmisleka, študija in
uporabe uma, naklonjenosti do nečesa, kar je zelo zanimivo. Ta izraz najdemo na primer v Mt
7,24, kjer je prava preudarnost prikazana pri človeku, ki je gradil svojo
hišo na skali in ne na pesku, torej pri človeku, ki svoj obstoj utemeljuje
na Gospodovi besedi. Prav tako tudi v Mt 25, kjer pravi, da so device, ki
so imele v svojih svetilkah olje, preudarne, tako da jih ni prevzela
tema, ampak so znale z nepremagljivo in neomadeževano ljubeznijo
čakati Ženina in Gospoda, ko se vrne. Zato je bil ta oskrbnik preudaren.
Ne zato, ker je izkoriščal druge, ampak ker je znal uravnavati in
preoblikovati svoje življenje v skladu z mero in obliko življenja svojega
Gospoda: popolnoma se je predal, z vsem svojim bitjem, umom, srcem, voljo, željo v
posnemanju tistega, ki mu je služil. Druga beseda, ki se večkrat ponovi, je "krivičnost". Za
skrbnika je bilo rečeno, da je krivičen. Gre za pristransko ali nepravično razdelitev, ki ni
uravnotežena. Ne omogoča harmonije. Povzroča kopičenje na eni strani in pomanjkanje vsega
na drugi. Povzroča zlome, rane, bolečino na bolečino.
Vsi na nek način prihajamo v stik z resničnostjo krivičnosti, saj ta pripada temu svetu. Čutimo, da
nas vleče na eno ali drugo stran. Izgubljamo harmonijo, ravnovesje in lepoto. Evangelij obsoja to
močno pomanjkanje harmonije, ki jo povzročajo najrazličnejše vrste kopičenja. Kaže nam pot,
kako priti do ozdravljenja, ki se zgodi po delitvi, ko dajemo z odprtim srcem, z usmiljenjem, kot
to dela Oče in se pri tem ne utrudi. Na ta način ne bomo postali revni oz. nam ne bo manjkalo
ničesar, kar potrebujemo za življenje.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Gospod, ko me nekateri trenutki stisnejo, ko se čutim nemočnega, izdanega,
prestrašenega, izgubljenega, mi ti pokažeš luč, pokažeš mi pot, ki me vodi k tebi. Hvala,
da te trenutke vidiš kot priložnost, da se zbližava!
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

¥ V nedeljo, 9.10. 2022, ob sklepu Tedna za življenje, bo pri sveti maši ob 10h, srečanje
zakonskih jubilantov, ki praznujete 5...10...15...20...25 in več, 50…60… Povabljeni ste k sveti
maši, po njej pa na druženje v veroučno učilnico… vabilo velja za VSE, ki ste zakonske jubileje
praznovali leta 2020, 2021 in 2022 in jih zaradi Covid-a 19, ni bilo mogoče izvesti. Prisrčno
vabljeni, da se obvestite med seboj in pridete; letos pismenega vabila NE BO… Dobrodošli…

Bogoslužni teden:
Nedelja: 18. 09.
25. navadna nedelja
Jožef Kupertinski, duh.
Ponedeljek: 19. 09.
Januarij, šk. in muč.
Torek: 20. 09.
Korejski mučenci
Sreda: 21. 09.
Matej (Matevž), evang.
Četrtek: 22. 09.
Mavricij, mučenec
Petek: 23. 09.
pater Pij, redovnik
Sobota: 24. 09.
bl. Anton M. Slomšek

Dobova 8h Dobova 10h +

18.09.2022 - 25.09.2022
Jože, obl. in starši JURMAN ter sorodniki ŠUŠTERIČ
starši HALER, st. starši HALER – HOTKO, Danica
in Stanko BENKOVIČ ter Marjan POVHE

Dobova 19h

+

Pepca BOSINA

Dobova 19h

+

Jernej POLOVIČ, obl.

Dobova 7h

-

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE

Dobova 19h

-

po namenu darovalca

Dobova 19h

-

Mariji v ZAHVALO za ZDRAVJE

Dobova 18h
Dobova 19h
Dobova 8h
Dobova 10h

+
+

Marija in Rado POTOČNIK, obl.
Orglarski koncert – Antonio VOGRINC
Nedelja: 25. 09.
za NOVE DUHOVNIŠKE in REDOVNIŠKE POKLICE
26. navadna starši Barbara in Josip KLOKOČAR ter Terezija
Slomškova nedelja
in Franc KROŠELJ
¥ 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.
¥ Hvala vsem, ki ste prejšnjo nedeljo kakorkoli sodelovali, da je bila slovesnost na čast Imenu
Marijinemu lepo doživeta in obiskana, še enkrat Bog povrni za vse.
¥ 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.« Otroci do 3.
razreda imajo uvodno srečanje, od 4. razreda dalje pa sveto spoved. URNIK 2022/2023:
1.r. PON: 15.45 – katehistinji Jana (na 14 dni) ; 2.r. PON: 15.45 – katehistinja Jana (na 14 dni);
3.r. ČET: 15.45 – župnik Matej; 4.r. PON: 13.15 – župnik Matej; 5.r. TOR: 13.15 – župnik
Matej; 6.r. PON: 14.15 – župnik Matej; 7.r. TOR: 14.15 – župnik Matej; 8.r. ČET: 14.15 –
župnik Matej; 9.r. in MLADINA – po dogovoru – župnik Matej. VSI, ki želite ministrirati, se
udeležite srečanja za ministrante, ki bo v ponedeljek, 26. septembra, ob 17h. K ministrantom
bomo otroke pri urah verouka še posebej vabili. Otroci in mladi, ki imate pevski talent in radi
pojete, lepo povabljeni k pevskemu zboru. Pevski zbor bo vodila ga. Eva Šavrič; vaje bi bile ob
sredah ob 16.30 v pevski sobi. Prve vaje bodo v sredo, 28.9. 2022. Vabljeni k sodelovanju…
¥ 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.
V soboto bo zato večerna sveta maša že ob 18h. Vabljeni k sveti maši in jesenski koncert.
¥ Cerkev v SEPTEMBRA urejajo verniki RIGONC, hvala za 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

