
 
 

 

1. berilo: Am 6,1.4-7; Psalm: Ps 146; 2. berilo: 1 Tim 6,11-16;                              

Evangelij: Lk 16,19-31. 
 

26. navadna - Slomškova nedelja; Ekumenski dan  
 

                                                                                                                     25.09.2022 
 

 

 Odprimo vrata   

 V priliki revež umre prej kot bogataš. To je opozorilo. Do trenutka, ko je bil revež pred vrati, 

torej živ, je bilo še vedno mogoče, da bi se bogataš rešil. Ko pa umre, umre tudi edino orodje za 

odrešitev bogatega. Tu se uvod v priliko konča. Zdaj se začne razkrivanje 

njenega pomena v pogovoru med bogatim možem in očetom 

Abrahamom. Prilika je kot okno, ki nam ga Jezus odpre, da bi lahko videli 

na drugo stran življenja, na stran Boga. Ne gre za vprašanje nebes ampak 

za pravo stran življenja, ki jo odkrijemo le z vero in ki je bogataš brez 

vere ne zazna. Prevladujoča ideologija mu preprečuje, da bi jo odkril. 

Šele v luči smrti se ta v bogataševem umu razgradi in pokaže se mu prava vrednost življenja. 

Sreča se spremeni: bogataš trpi, revež je srečen. Bogataš ob pogledu na Lazarja v Abrahamovem 

naročju prosi, naj Lazar nekoliko olajša njegovo trpljenje. V luči smrti bogataš odkrije, da je Lazar 

njegov edini možni dobrotnik. Toda zdaj je že prepozno! Bogataš brez imena je "pobožen" Jud 

(ali kristjan), pozna Abrahama in ga imenuje Oče. Abraham mu odgovori in ga imenuje sin. To 

pomeni, da je v resnici Abrahamova beseda namenjena bogatašu, ko je bil še živ. Kdor je 

namreč živ, ima možnost, da postane Abrahamov sin, če odpre vrata Lazarju, ubogemu človeku, 

edinemu, ki mu v Božjem imenu lahko pomaga. V resnici za bogataša odrešitev ni v tem, da mu 

Lazar da kapljico vode in ga osveži, ampak da sam odpre zaprta vrata svoje hiše in stopi v stik z 

ubogim človekom. Le tako bo mogoče premagati veliko brezno, ki ga ločuje.   

Bog prihaja k nam v osebi ubogega človeka, ki sedi pred našimi vrati, da bi nam pomagal 

premagati nepremostljivo brezno. Lazar je tudi Jezus, Mesija in služabnik, ki ni bil sprejet, a je 

njegova smrt vse korenito spremenila. V luči smrti ubogega človeka se vse spremeni.  

Kraj muk je položaj oseb brez Boga. Četudi bogataš misli, da ima vero, ne ve, kako biti z Bogom, 

saj revežu ne odpre vrat, kot je to storil Zahej. 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Jezus Kristus, hvala, da nam postaviš sestre in brate pred vrata in da vztrajno trkajo. Le tako 
se nam more počasi odtaliti srce in vrata odpremo. Hvala, da si se nam ti podaril, da smo nate 

lahko »izpljuvali« vso svojo trdoto in, da se lahko odpremo tvoji nežni Ljubezni! 

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

¥ Mesec OKTOBER je mesec molitve Rožnega venca. Zato poživimo to molitev, tako osebno kot 
tudi v družinah. Prisrčno vas vabimo k rožnovenski pobožnosti in k sv. maši v župnijsko cerkev 
vsak večer ob 17.45h, razen ob sredah, ko je sv. maša zjutraj ob 7h. Tudi doma si vzemimo čas 
za družinsko molitev Rožnega venca. Vabim vas, da radi molimo za naše veroučence, njihove 
starše, da se bodo dobro pripravili na krščansko življenje; tako molimo za vse nas…  



                Bogoslužni teden:  25.09.2022 - 02.10.2022 

¥  29. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: »GROZDJE – DAR NARAVE« Vabljeni k ogledu…  

¥  Iz področja omejevanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 in koronavirusne bolezni COVID-
19 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. 

¥ NOVO VEROUČNO LETO: Pri Oznanilih so prijavnice, ki jih izpolnjene prinesete k uri verouka.  

¥ 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 – ga. Milena PETELINC; 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.  
¥ Otroci, ki želite ministrirati, se udeležite srečanja za ministrante, ki bo v ponedeljek, 26. 
septembra, ob 17h. 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… 
¥  Od sobote 1.10. 2022 dalje, so večerne - tedenske svete maše ob 18h. Pazimo na spremembo 
in se obvestimo med seboj. 
¥  Prihodnjo nedeljo je 1. v mesecu, nabirka je za vzdrževanje cerkve in župnišča. Bog povrni! 
¥ 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… 

¥ Cerkev v OKTOBRU urejajo verniki SEL, hvala za SEPTEMBER vernikom RIGONC. 
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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: 25. 09. 
26. navadna - 

Slomškova nedelja  

     Dobova 8h 
 

   Dobova 10h 
- 
+ 
 

za NOVE DUHOVNIŠKE in REDOVNIŠKE POKLICE 
starši Barbara in Josip KLOKOČAR ter Terezija  
in Franc KROŠELJ 

Ponedeljek: 26. 09. 
Kozma in Damijan muč.

     
 

       Dobova 19h 

 

+ 
 

Terezija POLOVIČ ob RD   

Torek: 27. 09. 
Vincencij Pavelski, duh. 

   

  Dobova 19h  
 

+ 
 

Vladimir KOPINČ, obl., ter starši KOPINČ - KREJAČIČ  

Sreda: 28. 09. 
Venčeslav, mučenec   

        

   Dobova 7h 
 

 

- 
 

za POKOJNE SOBRATE Misijonske družbe 

Četrtek: 29. 09. 
Mihael, Gabrijel, Rafael 

    Dobova 19h + Mihael, Marinka in Milica VUČAJNK, r. POČEK,  
oče Jože in mama Ana DERŽIČ, r. LUBŠINA 

Petek: 30. 09. 
Hieronim, duh. c. uč. 

   

 

   Dobova 19h 

 

+ 
 

Zvonko HORVATIČ, 8. dan 

Sobota: 01. 10. 
Terezija Deteta Jezusa 

    
 

 Dobova 18h                                              

 

+ 
 

Ana, obl. in Andrej PETRINČIČ ter ++ PETRINČIČEVI 

Nedelja: 02. 10. 
27. navadna - 

rožnovenska nedelja 

          Dobova 8h 
 

  Dobova 10h 

- 
 

+ 
- 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE  
Neža HORVATIČ (dar: družina LAŠIČ) 
 Nabirka za vzdrževanje cerkve in župnišča 


