
1. berilo: Iz 50,5-9a; Psalm: Ps 116; 2. berilo: Jak 2,14-18; 
Evangelij: Mr 8,27-35 

 

24. navadna – Žegnanjska nedelja; Marijino Ime 
 

12�09�2021 
 

V tišini premlevamo Božjo besedo 
  

 Jezus vpraša apostole, kaj pravijo ljudje, kdo je. Navedejo mu različna mnenja. Potem jih 

vpraša, kdo pa je on zanje. Peter odgovori: "Ti si Kristus, Mesija!" To 

pomeni: Ti si Mesija, ki ga ljudje pričakujejo! Jezus se strinja s Petrom, 

vendar mu prepove, da bi o tem govoril drugim, ker so vsi pričakovali 

Mesijev prihod na svoj način, glede na svoj družbeni položaj. Nekateri kot 

kralja, drugi kot duhovnika, zdravnika, bojevnika, sodnika ali preroka! Zdi 

se, da nihče ni pričakoval Mesije kot služabnika, kot je napovedal Izaija. Da 

bi svojim učencem razložil, kakšen Mesija je on, jih je začel učiti, da bo 

moral trpeti in biti križan, kot je napovedal že Izaija o trpečemu služabniku. 

Peter tega ni mogel sprejeti, zato ga je začel poučevati, da ne sme tako 

razmišljati in govoriti. Ni ga razumel. Podoben je bil slepemu iz Betsajde, ki 

je zamenjal ljudi z drevesi! Jezusov odgovor je bil zelo trd. Petra je imenoval satan! Satan je 

hebrejska beseda, ki označuje tistega, ki druge odvrača od Božje poti. Jezus ni nikomur dovolil, 

da bi ga odvrnil od njegovega poslanstva. Petra je pokaral in mu zapovedal, da mora iti za njim, 

mu slediti in sprejeti pot ali smer, ki jo kaže. Peter je žal želel biti prvi in kazati smer. Želel je 

Mesija po svoji meri in po svoji želji. Jezus je nato povedal vsem, kdo je lahko njegov učenec: 

Kdor hoče hoditi za menoj, naj vzame svoj križ in hodi za menoj! V tistem času je bil križ smrtna 

obsodba, ki jo je rimsko cesarstvo naložilo tistim, ki niso bili Rimljani, torej obrobnežem. Hoditi 

za njim je torej pomenilo sprejeti, da boš odrinjen na rob družbe. To je pomenilo radikalen in 

popoln prelom z željo biti v središču. Križ ni fatalizem. Ni ga zahteval Bog Oče. Križ je posledica 

odločitve za ljubezen do izključenih. Zaradi revolucionarnega oznanila, da je potrebno vse 

sprejeti in obravnavati kot brate in sestre, je bil Jezus preganjan in obsojen na smrt. Ni večjega 

dokaza ljubezni, kot je dati življenje za brata. Bistvo njegove vesele vesti je: Oče enako ljubi 

vsakega človeka in vsi imajo enako dostojanstvo. Celovitega razumevanja hoje za Jezusom ne 

dobimo iz teoretičnega učenja, ampak iz praktičnega življenja, ko hodimo z njim po poti 

njegovega služenja od Galileje do Jeruzalema. Tisti, ki vztrajajo pri Petrovi ideji o slavnem Mesiji 

brez križa, ne bodo razumeli in ne bodo uspeli živeti držo pravega učenca. Brez križa namreč ni 

mogoče razumeti, kdo je Jezus in kaj pomeni hoditi za njim. Pot hoje za njim je pot predanosti, 

odpovedi, služenja, razpoložljivosti, sprejemanja stiske zaradi zavezanosti ljubezni in zavedanja, 

da ima zadnjo besedo vstajenje. Križ, trpljenje, bolečina, preizkušnje niso naključno na poti, 

ampak so del te poti. V svetu, ki je prežet z egoizmom in navezan na privilegije, je križ moteč in 

zato na različne načine preganjajo tiste, ki dajejo svoje življenje v službo drugim. Ljubezen in 

služenje obstajata le takrat, ko smo pripravljeni iti zaradi tega tudi na križ! Za Njim! 
 

Gospod, ti mi podarjaš besedo, da bi mi z njo kazal pot v odrešenje. 

Hvala ti zanjo in hvala za to, da mi daješ čas, da se v meni prebavi in preliva v misli, čustva, 

spoznanja, besede, dejanja, ki lahko vodijo tudi druge v odrešenje. 



Papež Frančišek je s svojim apostolskim pismom Z OČETOVSKIM SRCEM (Patris corde), 
ki ga je podpisal 8. decembra 2020, napovedal Leto svetega Jožefa. V pismu predstavlja 
sv. Jožefa pod sedmimi vidiki: Ljubljeni oče, Oče v nežnosti, Oče v poslušnosti, Oče v 
sprejemanju, Oče ustvarjalnega poguma, Oče, ki dela in Oče v senci. Zato smo se z 
darovalcem te slike odločili, da tudi v naši cerkvi damo sv. Jožefu svoje mesto. Glede na to, 
da je bilo na drugi strani še eno prazno mesto, je po pogovoru z avtorjem “padla” ideja, da 
tja postavimo sliko sv. Vincencija Pavelskega, ustanovitelja Misijonske družbe – lazaristov; 
Očeta revežev v Franciji v 17. stoletju in velikega delavca za ljudi v stiski in začetnika 
misijonskega dogajanja v Cerkvi. 
 

O avtorju slikarskih del: 
 
Jože Bartolj (1969) se je po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo vpisal na likovni oddelek 
Pedagoške fakultete v Ljubljani. Tam je leta 1997 diplomiral iz slikarstva na temo “Križev pot kot 
likovni organizem” pri prof. Zdenku Huzjanu. Že od začetkov se 
posveča predvsem sakralni umetnosti, pri čemer so prvine 
njegovega sloga zraščene s tradicijo najstarejših vplivov 
krščanskega umetniškega izročila. Ves čas tudi redno razstavlja in 
je imel do zdaj okoli 40 samostojnih in več skupinskih razstav.  
Sprva so bili njegovi najpogostejši motivi: križev pot, apostoli, 
svetniki, sveti starci, kasneje pa se je usmeril tudi v potrete, ki 
nosijo globlje, duhovno sporočilo. Pri ustvarjanju ga najbolj 
zanima odnos med barvo, potezo in ostalimi likovnimi 
zakonitostmi glede občutenja trpljenja, bolečine, zmagoslavja, 
poveličanja... Med drugim je avtor slikarske opreme kapele v 
Psihiatrični bolnišnici v Ljubljani, kapele na radiu Ognjišče v 
Ljubljani, slike v kapeli Lojzeta Grozdeta v baziliki v Stični, podob 
blaženih Antona Martina Slomška in Lojzeta Grozdeta, ki visita v 
cerkvi ljubljanske župnije Koseze, Slomškove slike v župnijski cerkvi sv. Frančiška v Šiški, slike 
Križevega pota v zimski kapeli župnije Štandrež pri Gorici, kapelice ob cesti v Prevojah pri 
Lukovici ... Na razstavi Hommage Kregarju, ki je bila leta 2019 v zavodu sv. Stanislava, so ga 
uvrstili med deset najpomembnejših slovenskih slikarjev, ki se ukvarjajo s sakralno tematiko. 
Stalne postavitve njegovih del visijo v domu Matere Terezije v Ilirski Bistrici, kjer je na ogled 
dobršen del  sakralnega opusa, na radiu Ognjišče v Ljubljani, na katehetskem uradu ljubljanske 
nadškofije in v župnijski dvorani v župniji Koseze.  

Naslov: joze.bartolj@vila-angela.net 
 

VEROUČNO LETO 2021/2022 
 
Spoštovani otroci in starši! 
 

Poletni dnevi so za nami in verjetno smo se vsaj malce odpočili, zadihali »svoboden« zrak in 
se bolj posvetili drug drugemu: svoji družini. Ne moremo zanikati, da je bilo to poletje polno 
negotovosti in zaznamovano s skrbjo kako bo na jesen. Sedaj pa je čas, da pogledamo v novo 
veroučno in šolsko leto, četudi v sila negotovih okoliščinah, ki prinašajo zaskrbljenost vsem 
nam. Prosimo, da veroučenci prinesejo izpolnjeno prijavnico, ki je na voljo pri verskem tisku 
ali pa na župnijski spletni strani pod zavihkom: »VEROUK« na 1. dan, ko bodo imeli verouk. 
Informacija glede nakupa učbenika in delovnega zvezka je, da bodo na voljo v CVETLIČNO-

DARILNEM BUTIKU, Nuška POLOVIČ, s.p. v Brežicah. Prinesite tudi podpisana spričevala! 



Katehetsko leto z rednimi katehetskimi srečanji pričenjamo (prilagojenimi glede na ukrepe za 
varovanje zdravja) s 12. septembrom dalje (sveta maša ob 10h). V primeru poslabšanja 
epidemiološke situacije bomo prešli na katehezo na daljavo katehet bo vzpostavil e-kontakt z 
vami in posredoval osnovne informacije o poteku. Prosimo, da se na navodila redno 
odzivate; prosim, da bolj resno kot lani!!! 
Pri katehetskih srečanjih bomo skušali kar najbolj upoštevati priporočila za izvajanje 
kateheze, ki jih je izdala Slovenska škofovska konferenca. Na srečanja lahko pridejo le zdravi 
otroci brez simptomov bolezni. Upoštevati je treba higienske predpise (obrazne maske, 
razkuževanje in higiena rok, kašlja...) in priporočeno medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar 
velja tudi za prihod h katehezi in odhod z nje. Otroci naj imajo s seboj SVOJE katehetske 
potrebščine (delovni zvezek, učbenik in pisala), saj izposojanje zaradi nevarnosti 
prenosa virusa ni mogoče. Imejte tudi svoje COPATE! 
   

Tudi veroučna šola je povezana s stroški. Stroški veroučne šole so v celoti strošek župnije. 
Zato vljudno prosim, da prispevate 20€ za stroške celega veroučnega leta na družino, ne 
glede na število otrok. S temi darovi bomo krili materialne stroške veroučne šole in 
katehetske pripomočke. Dar darujete ob vpisu otroka k verouku. 
 

MINISTRANTI 
Služba ministranta je pomemben del življenja župnijskega občestva. Kot je pomembno 
dejavno sodelovanje pri sveti maši, prepevanje v zboru, ali krašenje in čiščenje cerkve… 
Fantje in dekleta, ki želite ministrirati, se udeležite srečanja za ministrante, ki bo v petek, 17. 
septembra, ob 18h ( vodi: župnik Matej). K ministrantom bomo otroke pri urah verouka še 
posebej povabili. 
 

PEVSKI ZBOR 
Otroci in mladi, ki imate pevski talent in radi pojete, lepo povabljeni k pevskemu zboru. 
Pevski zbor bo vodila ga. Eva Šavrič in naš organist Antonio Vogrinc; glede vaj in dneva vaj se 
bomo še dogovorili. V pevski zbor bomo otroke pri urah verouka še posebej povabili. 
 

URNIK 2021/2022 
 

1.r. PON: 16.15–katehistinji Jana 

2.r. TOR: 16.15–katehistinja Jana 

3.r. ČET: 15.45–kaplan Rok 

4.r. PON: 14.15–župnik Matej 

5.r. TOR: 14.15–kaplan Rok 

6.r. ČET: 14.15–kaplan Rok 

7.r. PON: 15.15–župnik Matej 

8.r. TOR: 15.15–kaplan Rok 

9.r. PET: 14.15–župnik Matej 
 

Za več informacij bomo katehetje dosegljivi na e-naslovu ali telefonsko številko: 
 

katehistinja Jana: janakatehistinja@gmail.com , GSM: 051-363-087. 
kaplan Rok: rok_zlender@hotmail.com , GSM: 040-530-787. 
župnik Matej: matej.umah@rkc.si , GSM: 070-386-412. 
 

Model 1: Redna tedenska srečanja v župniji: Srečanja bodo potekala po razporedu, pri čemer je 
treba upoštevati navodila SŠK in NIJZ. O morebitnih spremembah boste pravočasno obveščeni…  



               Bogoslužni teden:  12.09.2021 - 19.09.2021 

¥  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 1,5M med člani različnih gospodinjstev, 
razkuževanje rok, pozdrav miru si podelimo s pogledom in poklonom, sveto obhajilo 
prejemamo SAMO na ROKE…  

¥ V ponedeljek po večerni sveti maši nadaljujemo s srečevanji ob Božji besedi… Skupino vodi 
kaplan Rok ŽLENDER. Lepo vabljeni k udeležbi. 
¥ Kakor vsako leto imamo tudi letos na voljo Vincencijev koledar 2021/22 na temo »Kotiček v 
naravi«. Prispevek za koledar znaša 10€.  Zbrana sredstva pa bodo namenjena delu z mladimi. 
Vincencijev koledar si lahko oskrbite zadaj na mizi, pri izhodu levo. Vzemite tudi pismo, kjer je 
opisano opravljeno delo in položnico, kamor potem nakažete vaš dar. Hvala za sodelovanje. 

¥ Ob blagoslovu obnovljenih orgel ste darovali 801,86€ in 30USD, Bog vam povrni za vaš dar… 

¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet! 

¥ Danes pričenjamo Veroučno leto 2021/22, kar pomeni, da se verouk prične s ponedeljkom, 
13. septembra 2021. Urnik verouka je objavljen na župnijski spletni strani in notranjosti 
oznanil, znana so konkretna navodila Slovenske škofovske konference in Slovenskega 
katehetskega urada, ki upoštevajo pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar velja tudi 
za vse osnovnošolce; prosim za upoštevanje vseh priporočil. 

¥ Župnija Dobova vabi 2. oktobra 2021 na romanje. Obiskali bomo patra Damjana pri Sv. Trojici, 
nato rojstno župnijo kaplana Roka v Mariboru ter grob bl. Antona Martina SLOMŠKA, ki je v 
Mariborski stolnici. Prijave po vsaki sveti maši v zakristiji. Za romanje je potreben PCT pogoj…  

¥ Cerkev v SEPTEMBRU urejajo verniki M. OBREŽA; hvala za čisto in urejeno cerkev in 
pripravljeno na župnijski praznik.  
 

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

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: 12. 09. 
24. navadna nedelja, 

Marijino Ime 

    

    Dobova 8h 
 
 

  Dobova 10h 

 

+ 
 
 

+ 

 

Jože, obl. in Ana PANGERČIČ ter sorodniki  
 

Bojan in Jožef FURLAN 
Ponedeljek: 13. 09. 
Janez Zlatousti, škof 

 

    

   Dobova 19h 

 

+ 
 

Elizabeta PETROVIĆ 

Torek: 14. 09. 
Povišanje sv. Križa 

 

  Dobova 19h 
 

+ 
 

Cirila KOS, 8. dan 

Sreda: 15. 09. 
Žalostna Mati Božja 

 

 

 

   Dobova 7h 

 

 

- 

 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 16. 09. 
Ljudmila (Milka), kneg. 

     

    Dobova 19h 
 

+ 
 

Jožefa BOSINA 

Petek: 17. 09. 
Robert Bellarmino, škof 

    

  Dobova 19h 

   
- 

  
za DUŠE v VICAH 

Sobota: 18. 09. 
Jožef Kupertinski, red.  

 

   

 Dobova 19h 
 

 

+ 

 

 

mama Veronika ob RD in oče Anton CVETKOVIČ     

Nedelja: 19. 09. 
25. navadna nedelja, 

Januarij, škof in 

mučenec 

     

    Dobova 8h 
 

 

  Dobova 10h 

 
 

+ 
 
 

 

+ 

 

Nikola KRUŠLIN ob RD, ++ LAZANSKI in Cvetka DROBNIČ 
 

Barbara, obl. in Josip KLAKOČAR ter Terezija, obl.  
in Franc KROŠELJ 


