
 
 

 

1. berilo: Iz 42, 1 -4.6-7; Psalm: 29; 2. berilo: Apd 10, 34-38;                              
Evangelij: Mt 3, 13-17. 

 

Nedelja Jezusovega krsta; Severin Noriški, opat 
                                                                                                                     08.01.2023 

 
 

Nad teboj imam veselje! 
 Jezusov krst je po Mateju potreben. To je njegovo prvo javno dejanje in zato nedvomno 
pomembno, kar potrjujeta dva elementa njegovega odziva: »Spodobi se nama!« Janez mora 
privoliti, da bo krstil Jezusa; Jezus mora zaprositi za Janezov krst. Njuna skupna poslušnost Božjim 
načrtom je korak na poti pravičnosti. »Tako izpolniva vso pravičnost!« V Matejevem evangeliju je 

Jožef imenovan za pravičnega, ko namerava mirno končati svoj odnos z 
Marijo. V pridigi na gori bodo tisti, ki hrepenijo po pravičnosti in so zatirani 
zaradi prizadevanj zanjo, prejeli Božji blagoslov. Na splošno je pravičnost 
notranja lastnost, a tudi stvar zunanje prakse. Torej »tako izpolniva vso 
pravičnost« verjetno pomeni delovati v poslušnosti Bogu Očetu na način, ko 
sta usklajeni notranja dispozicija in zunanje delovanje. Jezusovi prvi koraki so 
tako javno izkazovanje njegove poslušnosti Božjemu klicu. S svojo 
podreditvijo Janezu pa je tudi javno pokazal, da ni kralj, ki ne bi bil 
pripravljen stopati po poteh Božjih služabnikov. Zanj moč in ponižnost, 

oblast in pokorščina, kraljevanje in služenje niso v nasprotju. Da je Jezusov krst bistvenega 
pomena in korak pravičnosti, potrjuje tudi Božji glas iz nebes: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad 
katerim imam veselje.« Božja potrditev je nedvoumna. Jezus je ponovno potrjen kot Božji Sin, ko 
začne svoje javno poslanstvo. Poleg tega je ponovno potrjena tudi Božja ljubezen do njega in 
veselje nad njim. Čeprav bo v njegovem življenju in delovanju veliko skušnjav in trpljenja, Božja 
ljubezen ni nič manj resnična in prav tako tudi njegovo veselje nad njim. Bog Oče ga ves čas 
neizmerno ljubi kot svojega edinorojenega Sina in se ga kot takšnega tudi veseli.To je prvi od treh 
primerov v Matejevem evangeliju, ko je Bog Oče na tak način izrazil svojo neposredno potrditev 
Jezusa in veselje nad njim. Ko ga zarotniške sile obkrožijo in mu začnejo groziti s smrtjo, pobegne 
pred grožnjo, vendar še naprej ozdravlja povsod, kamor pride. Matej v vsem tem vidi potrditev 
Izaijeve prerokbe. Nazadnje Božji glas ponovno pohvali Jezusovo sinovsko zvestobo med 
spremenjenjem na gori. Ta Božja potrditev Jezusa kot Božjega Sina in njegovega veselja nad njim 
se dodatno potrdi v njegovem vstajenju in obstoju njegovih učencev med vsemi narodi. 
Nedelja Jezusovega krsta pa nas spominja tudi na naš krst in na Jezusovo pripravljenost, da nas 
vedno znova obnovi in preoblikuje po svoji podobi s pomočjo Svetega Duha ter nas mazili za priče 
svojega kraljestva pravičnosti, miru in veselja, ki je krščen, lahko vedno sliši Božji glas, ki mu 
govori: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« Seveda pa je potrebno umolkniti in 
poslušati. Če nam naš način molitve tega ne omogoči, je morda prav, da izberemo takšen način, 
da nam bodo to nudil. Ne dopustimo skušnjavcu, ki nas želi narediti gluhe za Božjo potrditev v 
našem sinovstu/hčerinstvu in Božjem veselju nad nami. 
 

Nebeški Oče, hvala ti za tvojega Sina in za tvoje veselje nad njim. Hvala ti, da si tudi meni dal 
okušati to tvoje veselje nad njim in nad menoj. Naj me to spremlja v mojem življenju in 

delovanju sredi mojega vsakdana. 



               Bogoslužni teden:  08.01. 2023 - 15.01. 2023 

� 30. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: »ADVENT 2022« Vabljeni k ogledu in duhovni ubranosti. 

� Januar je mesec Verskega tiska; obnovimo naročnine za Verski tisk, kakor tudi vabljeni tudi novi 
naročniki, da se naročite… zadaj na običajnem mestu je na izbiro veliko dobrega, zanimivega in 
poučnega branja, zato vzemite in berite… 
� OTROCI in STARŠI! Ta teden JE reden VEROUK. Otroke prosim, da k verouku prinesejo škatlice, kar so 
zbirali v Adventni akciji »OTROCI ZA OTROKE«; na praznik Treh kraljev jih je k sveti maši prineslo 12. Prosim 
za zavzeto prihajanje k svetim mašam prvoobhajanci in bodoči birmanci ter starši, vzemite priprave na 
zakramente bolj resno. Pevske vaje otroško – mladinskega zbora bodo prihodnjo nedeljo ob 9h. Vabljeni… 
� Svete maše so med tednom v ogrevani zimski kapeli, sveta maša bo v cerkvi med tednom le izjemoma, če 
bo večje število vernikov… 
� Vzemite si domov blagoslovljeno vodo, nalepko z letnico 2023 in podobico z molitvijo, da si 
boste lahko sami blagoslovili vaše domove. Hvala za razumevanje in sodelovanje in vaše darove! 
� V ponedeljek, 9. Januarja, bo po sveti maši srečanje svetopisemske skupine; pridružite se… 
� V petek, 13. januarja bom dopoldne obiskal starejše in bolne (minuli petek odpadli); srečanje 
Župnijskega pastoralnega sveta bo po sveti maši, člani vabljeni... 
� V soboto 14. januarja ob 15.30 bo v Slomškovem domu v Brežicah predavanje z naslovom: »ZDRAVJE IN 
SPREOBRNJENJE: POVEZANOST MED SPREOBRNJENJEM IN ZDRAVJEM.« Tema je zelo koristna za življenje 
in naše zdravje, zato lepo vabljeni in dobrodošli. Predava g. Boštjan HARI (mag. teol.) iz Zavoda Kerigma. Po 
predavanju bo tudi molitev za ozdravljenje. Prispevek za kritje stroškov je 10€ na osebo. Bog povrni… 
� KARITAS naše župnije vabi vse sodelavce in vse, ki bi pri tem plemenitem poslanstvu sodelovali, 
da se okrepijo njihove vrste. Pomoč potrebuje vedno več ljudi in, če želimo aktivnega sodelovanja, 
tudi več aktivnih sodelavcev. Jezus nam namreč naroča, naj ljubimo svojega bližnjega, kakor 
samega sebe. Prepričan sem, da tudi zase želimo le najboljše. Sodelavci, spodbudite še druge. Vsi, 
ki pa čutite, da bi lahko pomagali, se temu vabilu velikodušno odzovite, še posebej mladi, ki ste pri 
močeh. Srečanje sodelavcev KARITAS bo prihodnji torek, 17. januarja po sveti maši, vabljeni…     
� Cerkev v JANUARJU urejajo verniki GABERJA, hvala za urejeno, očiščeno 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: 08. 01. 
 

Nedelja Jezusovega 

krsta 

   Dobova 8h 
 
 

 Dobova 10h 
 

+ 
 

+ 
- 

mama Veronika, obl. in oče Anton CVETKOVIČ 
 

Marija, obl. in ++ iz družine KOSTEVC  
 

pri obeh svetih mašah blagoslov otrok 

Ponedeljek: 09. 01. 
Hadrijan, opat 

            
 

       Dobova 18h 

 

+ 
 

mož in oče Ivan FURLAN ob RD  

Torek: 10. 01. 
Gregor Niški, škof 

   

  

 Dobova 18h   

 

 

+ 

 

 

Hilda CETIN, 8. dan 

Sreda: 11. 01. 
Pavlin Oglejski, škof 

    

   Dobova 7h 
 

 

- 
 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 12. 01. 
Tatjana (Tanja), muč. 

  

 Dobova 18h 

 

+ 
 

Bojan VUČAJNK, 8. dan 

Petek: 13. 01. 
Radovan, škof 

   

 

   Dobova 18h 

 

+ 
 

Jože CVETKOVIČ ob RD (iz Mihalovca) 

Sobota: 14. 01. 
Odon (Oton), prior iz 

Jurkloštra 

  
 Dobova 18h                                              

 

+ 

 

Marija, obl. in Jože ZUPANČIČ, sor. ZUPANČIČ - 
PAVLIČ 

Nedelja: 15. 01.2023 
2. navadna nedelja 

Nedelja ver. tiska 

          

           Dobova 8h 
 

 Dobova 10h 

 

+ 
 

+ 

 

Ljudmila STRAŽE 
 

Angela PAVLIN (dar: Zinka KEŽMAN z družino – M. Obrež)  


