
1. berilo: Jer 23,1-6; Psalm: Ps 23; 2. berilo: Ef 2,13-18; Evangelij: Mr 6,30-34 
 

16. navadna nedelja, Elij iz Koštabone, diakon in mučenec  
 

18�07�2021 
 

Odpočijmo si v Gospodu 

  

 Evangeljski odlomek pokaže predvsem dvoje: Jezusa, kako kot učitelj oblikuje svoje učence, in 

oznanjevanje vesele vesti, ki ni samo vprašanje nauka, ampak predvsem biti do ljudi poln 

sprejemanja, dobrote, sočutja, nežnosti, razpoložljivosti in 

razodevanja Božje ljubezni, kot je bil Jezus.  

Jezus je učence vključil v svoje poslanstvo. Ko so se vrnili, jih je 

odpeljal na mirnejši kraj, da bi se lahko spočili in opravili 

refleksijo o svojem poslanstvu. Zaskrbljen je bil zaradi njih, saj 

niso imeli časa niti za hrano. 

Ljudje so zaznali, da je Jezus odšel na drugo stran jezera, in so 

mu sledili. Ko je stopil iz čolna in je zagledal to množico, se je 

odrekel počitku in jih začel poučevati. Videl je njihovo 

zapuščenost in kako so »kakor ovce brez pastirja«. Prevzelo ga 

je sočutje. Zaželel si je biti njihov pastir in jih je začel učiti, s tem 

pa tudi svoje učence. Posredno jim je namreč povedal: Imate pravico do počitka, ko ste utrujeni, 

vendar ne, ko vas ljudje potrebujejo. Množice so lahko zapele skupaj s psalmistom: »Gospod je 

moj pastir, nič mi ne manjka.«  

Jezus je kot Učitelj os, središče in model oblikovanja svojih učencev. Njegovo življenje in 

delovanje je bilo dokaz Božjega kraljestva, saj je poosebljal Božjo ljubezen in jo razodeval. 

Številne njegove majhne geste so lahko učenci videli, slišali, okušali in otipali. Posredoval jim je 

izkušnjo, ki jo je imel s svojim Očetom. Ob njem in po njem so lahko prišli tudi sami do tega 

spoznanja. 

V njem postane vidno tisto, kar se zgodi, ko človek dovoli Bogu, da vodi ali usmerja njegovo 

življenje. Na prvem mestu torej ni bil prenos resnice, ki se jo je treba naučiti na pamet, temveč 

bolj sporočilo o novi izkušnji Boga in življenja, ki ga je Jezus odseval, izžareval. Skupnost, ki se je 

oblikovala ob njem, je bila izraz te nove izkušnje. Takšno oblikovanje jim je omogočilo, da so 

videli vse na Jezusov način ter ga posnemali v odnosu do ljudi. Hkrati pa so dobili novo 

zavedanje o sebi in svojem poslanstvu. Na ta način se je začelo njihovo »spreobrnjenje«, ki se je 

potem nadaljevalo v moči Svetega Duha, ki so ga prejeli po njegovem vstajenju. Po njih naj bi 

postalo Božje kraljestvo vedno bolj vidno navzoče na tem svetu. Tudi po nas, k čemur nas danes 

Kristus spodbuja tudi po svoji besedi: »Pojdi in tudi ti tako delaj!« 

 

Hvala ti, Kristus, da me ves čas iščeš, da se lahko vrnem v odnos s teboj, 

ki si Ljubezen, in mi odpuščaš. Tako mi daješ Življenje in v tem je počitek. 

Hvala, da me vabiš, naj si vzamem počitek, 

da se lahko povežem s teboj in se umirim. 



               Bogoslužni teden:  18.07.2021 - 25.07.2021 

 

¥  Vabljeni smo, da okrepimo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove 
svojce, blagoslov našega naroda ter konec svetovne pandemije. Hvala za upoštevanje veljavnih 
predpisov. Cerkev ne želi biti vzrok okužb in slabe volje državljanov. 

¥  Župnijska cerkev je odprta za osebno molitev VSAK DAN od 7h do mraka, po dogovoru je 
možna tudi SVETA SPOVED ali DUHOVNI POGOVOR; na voljo sva župnik Matej (070-386-412) in 
kaplan Rok (040-530-787). Vabljeni k obisku cerkve in molitvi… 

¥ Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu vozil v nedeljo, 25. julija, 
zbirali darove za vozila misijonarjev. Letošnja Akcija MIVA je že 34. po vrsti in zdi se, da so 

potrebe po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še 
posebno velike. Vlade v deželah tretjega sveta že v normalnih razmerah ne 
zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev. V 
Misijonskem središču Slovenije se Vam v imenu naših misijonarjev za zbrano 
nabirko iz srca zahvaljujemo. Bog povrni! 

¥ Približuje se 2. avgust, ko je v Krškem velik shod ob porciunkulskem prazniku v kapucinski 
cerkvi v Krškem. V nedeljo, 1. avgusta 2021 ob 20. uri bo sveta maša, po njej molitvena ura. Že 
pred sveto mašo in med bogoslužjem bo priložnost za spoved. V ponedeljek, 2. avgusta 2021, 
bodo svete maše ob 6.30 (vodi kapucin), ob 8.00 duhovniki leskovške dekanije, ob 9.15 
duhovniki videmske dekanije in ob 10.30 (vodi kapucin). Ves čas bo priložnost za spoved… 
¥ 25. julija obhajamo god apostola Jakoba starejšega. Apostol Jakob je zelo priljubljen svetnik 
tudi v Sloveniji, kar dokazuje 68 cerkva njemu posvečenih. Njegove posmrtne ostanke so 
prenesli v Compostelo (Španija), kamor roma na tisoče romarjev Camina iz vsega sveta. 
 

¥  Cerkev v mesecu JULIJU urejajo verniki GABRJA; hvala za čisto 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: 18. 07. 
16. navadna nedelja  

Elij iz Koštabone, 

diakon in mučenec 

     
   Dobova 8h 
 
 

  Dobova 10h 

 

+ 
 
 

+ 

 

Anica KEŽMAN, 30. dan  
 

starši Zofija in Janez OGORELC 

Ponedeljek: 19. 07. 
Arsenij, puščavnik 

 

   Dobova 19h + Tone in starši TOPORIŠIČ ter sorodniki TOPORIŠIČ - 
UREK 

Torek: 20. 07. 
Apolinarij, škof in muč. 

 

  Dobova 19h 
 

+ 
 

Jože KROŠL 

Sreda: 21. 07. 
Lovrenc, duh. in c. uč. 

 
 

 

   Dobova 7h 

 

 

- 

 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 22. 07. 
Marija Magdalena, SP 

žena 

     

    Dobova 19h 
 

+ 
 

Milan, obl. in starši Janko in Ana KLEMENČIČ ter  
Ivan in Marica FILIPČIČ in Julika KERIN 

Petek: 23. 07. 
Brigita Švedska, red.  

    

 Dobova 19h 
   
+ 

  
Jožefa BOSINA, 8. dan 

Sobota: 24. 07. 
Krištof, mučenec 

 

   

  Dobova19h 
 

 

 

+ 

 

 

Ivan ŠKVARČ   

Nedelja: 25. 07. 
17. navadna - 

Krištofova nedelja, 

Jakob Starejši, apostol 

     

    Dobova 8h 
 

  Dobova 10h 

 

 

+ 
 

 

+ 

 
 

Ana DERŽIČ ter ++ prednice Ane 
 

Marija, obl. in Jože GLOGOVIČ, Ivan, Marija in  
Ivana MERSLAVIČ ter Jernej POLOVIČ 


