
 
 

 

1. berilo: Heb 1,2-3;2,2-4; Psalm: Ps 95; 2. berilo: 2 Tim 1,6-8.13-14;                              

Evangelij: Lk 17,5-10. 
 

27. navadna - Rožnovenska nedelja; Angeli varuhi  
 

                                                                                                                     02.10.2022 
 

 

 Kar je moje, je Očetovo, in kar je Očetovo, je moje 
    

 Vera je odziv zaupanja in prepričanja v to, kar je zanesljivo, resnično in gotovo. Verovati pomeni 

verjeti in zaupati v nekoga ali nekaj. Ko se nam troedini Bog razodene, nam daje "zagotovilo" in 

"prepričanje", da so njegova moč, navzočnost in slava prav tako resnični in celo bolj resnični kot 

naša izkušnja naravnega fizičnega sveta okoli nas. Stvari okoli nas 

se spreminjajo, toda Bog se nikoli ne spremeni. Je stalen, vedno 

zvest svoji besedi in obljubam. Jezus, učlovečena Božja Beseda, je 

vidni Božji dokaz, da je njegova beseda zanesljiva in resnična, da je 

njegova ljubezen neomajna in brezpogojna in da je njegova moč 

neizmerno velika in neomejena tudi v nemoči smrti in križa. Jezus 

je uporabil prispodobo premikanja murve in gor, da bi ponazoril 

moč vere. Kar se zdi nemogoče človeški moči, je mogoče tistim, ki 

verujejo v Božjo moč.  

Gotovost vere ne pomeni, da bomo od Boga prejeli vse, kar si 

zaželimo. Ne daje nam vedno zdravja, ne blaži vedno trpljenja, niti 

ne zagotavlja, da bomo naredili izpit, našli službo ali partnerja. Kadar prihajamo k njemu s tako 

egoistično predispozicijo, nas ne bo prepoznal. Ničesar ne bomo dosegli, če bomo ostali na 

nivoju svojih samoljubnih želja in življenjskih načrtov. Troedini Bog daje samega sebe! Vsak dan 

preliva svoje notranje življenje v nas, da bi nas naredil bolj podobne sebi, bolj Božje.  

Vera je dar, ki nam ga troedini Bog svobodno podarja kot pomoč, da ga osebno spoznamo, 

razumemo njegovo resnico, gledamo in razumemo stvari in dogodke na njegov način in živimo v 

moči njegove ljubezni. Bog od nas pričakuje več, kot lahko storimo sami. Zato nam po Kristusu 

podarja dar in moč Svetega Duha, ki nam pomaga, da se okrepimo v veri, vztrajamo v upanju in 

delujemo v ljubezni.  

Vera pa je pogosto tudi hoja v temi in neveri. Janez od Križa pravi: »Da bi po milosti in ljubezni 

dosegli popolno zedinjenje z Bogom, je potrebno iti k njemu v teminah in v zavrženosti od 

vsega, kar lahko zaobjamejo vid, sluh, prispodobe in srce.« 
  

Ne smemo pozabiti, da nam Bog nikoli ne more biti dolžan. Do njega ne moremo imeti nobene 

terjatve. Ko smo se potrudili po svojih najboljših močeh, smo preprosto opravili svojo dolžnost. 

Bodimo za to hvaležni. Kar nam je uspelo dobrega narediti, je njegov dar. In to je največji čudež. 

  



                Bogoslužni teden:  02.10.2022 - 09.10.2022 

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

¥ 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. 

¥ 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…  

¥ VEROUK: Pri Oznanilih so prijavnice, ki jih izpolnjene prinesete k uri verouka. Verouk poteka 
po razporedu, otroci, ki želite ministrirati, se udeležite srečanja za ministrante, ki bo v 
ponedeljek, 3. oktobra, ob 17h. Otroci in mladi, ki imate pevski talent in radi pojete, lepo 
povabljeni k pevskemu zboru. Pevski zbor bo vodila ga. Eva Šavrič; prve vaje so bile v sredo, 
28.9. 2022, vaje bi bile ob nedeljah ob 9h v pevski sobi.. Vabljeni k sodelovanju… 
¥  Od sobote 1.10. 2022 dalje, so večerne - tedenske svete maše ob 18h. Pazimo na spremembo 
in se obvestimo med seboj. V tem tednu bo sveta maša tudi v sredo zvečer ob 18h.  
¥  Današnja nedelja je 1. v mesecu, nabirka je za vzdrževanje cerkve in župnišča. Bog povrni! 
¥ V petek, 7. 10. 2022 je 1. petek v mesecu. Dopoldan obisk starejših na domu,  po večerni sveti 
maši bo srečanje članov ŽPS, vabljeni k zanesljivi udeležbi… 
¥ Naslednjo nedeljo, 9.10. 2022, 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… priporočamo se za pecivo in pijačo. 

¥ Cerkev v OKTOBRU urejajo verniki SEL, hvala za urejeno in okrašeno cerkev. 
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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: 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 

Ponedeljek: 03. 10. 
Frančišek Borgia, red. 

     
 

       Dobova 18h 

 

+ 
 

Marjanka BAJC, obl.   

Torek: 04. 10. 
Frančišek Asiški, red.us. 

   

  Dobova 18h  
 

+ 
 

Franc, 30. dan in Drago ŠKVARČ  

Sreda: 05. 10. 
Favstina Kowalska, red.

        

 Dobova 18h 
 

 

+ 
 

Jožica POVH, obl. ter Marija in Miha GLOGUŠEK 

Četrtek: 06. 10. 
Bruno, redovnik 

    
 

    Dobova 18h 

 

+ 
 

Ivan ml. in Ivan st. ter Jožefa CURHALEK 

Petek: 07. 10. 
Rožnovenska M. Božja 

   

 

   Dobova 18h 

 

+ 
 

Ivan MIHELIN, obl. 

Sobota: 08. 10. 
Benedikta, dev. in muč. 

    
 

 Dobova 18h                                              

 

+ 
 

Tone TOMŠE 

Nedelja: 09. 10. 
28. navadna nedelja 

Dionizij, škof 

          Dobova 8h 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

+ 
+ 

Verica, obl. in Ivan KEŽMAN 
starša Rezika in Franc ŠETINC ter Kristina in Ivan DUŠIČ 

 2x Franc ŠTRBULC, Franc KOLENKO in sorodniki 


