
1. berilo: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Psalm: Ps 34; 2. berilo: Ef 5,21-32; Evangelij: Jn 6,60-69 
 

21. navadna nedelja, Devica Marija Kraljica 
 

22�08�2021 
 

Izkušnja Besede spreminja okus 

  

 V tem odlomku nam Janez predstavi Gospodovo Besedo kot točko srečanja, sveti kraj za 

srečanje z njim. Toje kraj naše odločitve. Beseda je oseba, je Gospod sam, navzoč pred 

nami, darovan. Celotno Sveto pismo,stran za stranjo, je vabilo, da se srečamo z Besedo, da 

spoznamo njega, ki je Ljubezen. To srečanje naj bo intenzivno, polno, 

stalno, neprekinjeno, saj je kot srečanje med nevesto in ženinom. 

Pomembno je pozorno in ljubeče poslušati, da ne bo niti ena beseda 

zaman, jo sprejeti in se odločiti zanjo, živeti po njej in zanjo. Mrmranje 

zapira srce. Ko beremo Sveto pismo, je najbolj uničujoča stvar, da 

začnemo godrnjati nad Besedo,dvomiti vanjo, je ne vzeti zares. To nas 

oddaljuje od Očeta, nas ločuje in dela slepe, gluhe in neobčutljive. Ko 

začnemo godrnjati proti svojemu Očetu, ko nehamo verjeti v njegovo 

ljubezen do nas, v njegovo nežnost, da nas obdarja z vsemi dobrimi stvarmi, smo brez 

hrane za vsakodnevno potovanje. Če se jezimo, če postanemo ljubosumni, ker je on dober 

in daje svojo ljubezen vsem, brez zadržkov, se izključimo iz njegove ljubezni. Dejansko 

obstaja tesna povezava med godrnjanjem proti Bogu in proti bratom in sestram.  

Seveda to ne pomeni, da se ne smemo včasih boriti z Bogom, mu izreči vse, kar čutimo. Bog 

želi, da smo iskreni. Toda potem, ko smo mu vse izrekli, ga prosimo za milost, da bi mogli 

slišati in sprejeti tisto, kar nam bo odgovoril. Rešitev je v resničnem in globokem poslušanju 

njegove Besede in v sprejemanju. Preko tega se zgodi preobrazba srca. Iz kamnitega srca, 

trdega in zaprtega, postane srce meseno, srce, ki ga on lahko rani, oblikuje, vzame v svoje 

roke in ga sprejme kot dar. Vse to uresničijo Jezusove besede, ko jim dopustimo, da 

vstopijo v srce. To nam omogoča njegov dar Svetega Duha. On nas pritegne z Duhom, po 

katerem nas naredi za svoje. Sveti Duh nam govori; odganja duha zla; napolni nas, kakor je 

napolnil Jezusa, učence, Petra  in številne druge. Sveti Duh nas uči, kaj naj govorimo; nas 

spominja vsega, kar je rekel; nas vodi k resnici; nam daje moč pričevati o Kristusu, o njegovi 

ljubezni do nas in do vseh. 

Na koncu tega odlomka nastopi Simon Peter. On je tisti, ki s svojo izpovedjo vere oznanja 

resnico, luč in odrešenje. Ostanimo ob tej izpovedi vere. Sprejmimo jo kot najsvetlejši biser, 

dragulj. Naj nam pomaga na naši poti soočenja z nevero, da bomo mogli skupaj z njim v 

moči Duha, ki nam je dan, tudi sami verovati in vedno znova izpovedovati vero vanj in jo 

živeti sredi vsakdana. 

Gospod, hvala za življenje, ki mi ga daješ po Besedi, in milost, da se lahko odločim zanjo 

ter rastem v zvestobi 

njej. 



               Bogoslužni teden:  22.08.2021 - 29.08.2021 

 

¥ 22. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: »MOJ POKLON LEPOTI ČLOVEŠKEGA TELESA« Oglejte si. 
¥  Vabljeni smo, da molimo za zdravje, bolne, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce. Hvala 
za upoštevanje veljavnih predpisov. Cerkev ne želi biti vzrok okužb zato je v zaprtih prostorih 
obvezna uporaba mask, upoštevati razdalja 1M med člani različnih gospodinjstev, 
razkuževanje rok, pozdrav miru si podelimo s pogledom in poklonom, sveto obhajilo 
prejemamo SAMO na ROKE…  

¥ Blagoslov obnovljenih orgel in predstavitev ter krajši koncert bo v soboto 4. septembra ob 
18h. Z nami bo gen. vikar naše škofije g. Rok METLIČAR, ki bo orgle blagoslovil, g. Simon KOLAR, 
ki je orgle obnovil in naš mladi organist Antonio VOGRINC, ki nam bo »glas« naših orgel 
predstavil, vabljeni že sedaj, da si vzamete čas za res redek dogodek in povabite še druge… 
¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet! 

¥ Veroučno leto 2021/22 bomo pričeli na žegnjansko nedeljo, 12. septembra 2021, kar pomeni, 
da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 13. septembra 2021. Urnik verouka bo objavljen, 
ko bodo znana konkretna navodila Slovenske škofovske konference – Slovenskega katehetskega 
urada, ki bodo prav gotovo upoštevala pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar bo 
veljalo tudi za vse osnovnošolce; če bo le mogoče po urniku prejšnjih let. 
¥ SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV in OSTARELIH bo v nedeljo, 5. septembra 2021 v 
Brestanici; ob 14.00 zbiranje, molitev in priložnost za sveto spoved, ob 15.00 sveta maša in pri 
njej sveto maziljenje ter blagoslov bolnikov z Najsvetejšim. Srečanje vodi novi celjski škof in 
ordinarij, msgr. dr. Maksimilijan MATJAŽ. Vabljeni… 

¥ Župniji Brežice in Dobova z agencijo ARITURS vabimo septembra na 3. dnevno romanje po 
SLOVENSKI ISTRI in KRASU, možnost koriščenja turističnih bonov. Vsebinsko zelo bogato 
romanje, ki se ga je vredno udeležiti. Prijave in informacije: ARITURS, tel.: 02/252 16 19. 

¥  Cerkev v mesecu AVGUSTU urejajo verniki LOČ; hvala za čisto, 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: 22. 08. 
21. navadna nedelja, 

Devica Marija Kraljica 

    

    Dobova 8h 
 
 

  Dobova 10h 

 

- 
 
 

+ 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 
 

Karol, obl. in Anica KEŽMAN 

Ponedeljek: 23. 08. 
Roza iz Lime, devica 

 

    

   Dobova 19h 

 

+ 
 

Ivan CURHALEK (dar: družina DUŠIČ) 

Torek: 24. 08. 
Jernej, apostol 

 

  Dobova 19h 
 

+ 
 

stric Janez  LUBŠINA in teta Elizabeta KERSTEIN 

Sreda: 25. 08. 
Ludvik IX., fr. kralj 

 

 

 

   Dobova 7h 

 

 

- 

 

 

za DUŠE v VICAH 

Četrtek: 26. 08. 
Zefirin, papež 

     

    Dobova 19h 
 

- 
 

za ZDRAVJE v DRUŽINI 

Petek: 27. 08. 
Monika, mati sv. Avg.  

    

 Dobova 19h 
   
+ 

  

Jožef FURLAN 

Sobota: 28. 08. 
Avguštin, škof in c. uč. 

 

   

  Dobova19h 
 

 

 

+ 

 

 

stric Avgust in bratranec Gustl LUBŠINA    

Nedelja: 29. 08. 
22. navadna nedelja, 

Mučeništvo J. Krstnika 

     

    Dobova 8h 
 

 

  Dobova 10h 

 
 

- 
 
 

 

+ 

 
 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 
 

Barbara PIRC, 30. dan 

Slike trenutno ni mogoče prikazati.

Slike trenutno ni mogoče prikazati.


