
 
 

 

1. berilo: Iz 49, 3.5-6; Psalm: 40; 2. berilo: 1  Kor 1, 1-3;                              
Evangelij: Jn 1, 29-34. 

 

2. navadna nedelja; Nedelja verskega tiska 
                                                                                                                     15.01.2023 

 
 

Božje Jagnje in golob 
Ta evangeljski odlomek govori o dveh živalih z velikim duhovnim pomenom v Svetem pismu: o 
jagnjetu in golobu. Božje Jagnje spominja na lik zmagovitega Jagnjeta v knjigi Razodetja: Jagnje je 
pastir narodov; Jagnje zdrobi zle sile na zemlji. V Jezusovem času so si ljudje predstavljali, da se bo 

ob koncu časov pojavilo zmagovito Jagnje, ki bo uničilo sile greha, 
nepravičnosti in zla. Ta pogled je skladen z eshatološkim pridiganjem Janeza 
Krstnika, ki je svaril, da je Božja jeza neizbežna, da je sekira že položena na 
korenine dreves in da je Bog pripravljen posekati in vreči na ogenj vsako 
drevo, ki ne daje dobrega sadu. Tako je opisal Jezusa kot Božje Jagnje, ki 
uniči greh sveta. Božje Jagnje spominja tudi na trpečega služabnika, o 
katerem govori Izaija. Jezusa so v tej luči videli prvi kristjani. Tudi Janezov 
evangelij ga opisuje kot trpečega služabnika, ki bo odvzelo grehe sveta. 
Božje Jagnje je tudi pashalno jagnje. Za krščansko skupnost, za katero je 
Janez napisal svoj evangelij, je to s svojo smrtjo odpravilo greh sveta. 

Dejansko je v zapisano, da je bil Jezus obsojen na smrt na predvečer pashe, torej v času, ko so 
duhovniki v templju začeli žrtvovati pashalna jagnjeta za veliko noč. 
Sveto pismo vidi goloba globoko povezanega z gnezdom. V našem besedilu pomeni, da je Duh v 
Jezusu našel svoje »gnezdo«, svoj življenjski prostor ljubezni. Poleg tega simbolizira Očetovo 
ljubezen, ki počiva na Jezusu kot v stalnem bivališču. Izraz »kot golob« je uporabljen v povezavi z 
glagolom »spuščati se«. Na ta način želi odlomek povedati, da ne gre za fizičnega goloba, ampak 
za način, kako se Duh spušča (kot let goloba), v smislu, da ne vzbuja groze ampak zaupanje. 
Takšna svetopisemska simbolika goloba nima vzporednih simbolov, vendar pa stara rabinska 
eksegeza primerja lebdenje Božjega Duha nad prvobitnimi vodami s frfotanje goloba nad svojim 
gnezdom. Ni izključeno, da je Janez z uporabo tega simbola želel povedati, da je spust Duha v 
obliki goloba jasna referenca na začetek stvarjenja: utelešenje Božjega načrta v Jezusu je vrh in cilj 
Božje stvarjenjske dejavnosti. Božja ljubezen do Jezusa (ki ustreza gibanju goloba, ki se vrača v 
svoje gnezdo) ga je spodbujala, da je ljudem posredoval polnost svojega božjega bistva (Duh je 
ljubezen in zvestoba). 
 

Oznanjevanje evangelija ne pomeni posredovanja teoretičnih resnic niti ni zbirka moralnih 
naukov. Pomeni predvsem omogočiti ljudem, da izkusijo Jezusa Kristusa, ki je − po Janezovem 
pričevanju − prišel na svet, da bi človeštvo rešil greha, zla in smrti. Zato ne moremo posredovati 
evangelija in hkrati ne biti pozorni na vsakdanje potrebe in pričakovanja ljudi. Govoriti o veri v 
Jezusa, v Jagnje Božje, ki odvzame greh sveta, pomeni govoriti ljudem našega časa in se najprej 
vprašati, kaj iščejo v globini svojega srca. 
 

Nebeški Oče, hvala ti, da smem biti ob Jezusu, ki je Božje Jagnje in je poln Svetega Duha, in 
okušati, kako sem po njem deležen odpuščanja in milosti Duha. 



               Bogoslužni teden:  15.01. 2023 - 22.01. 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. Otroci še vedno lahko k verouku prinesejo škatlice, 
kar so zbirali v Adventni akciji »OTROCI ZA OTROKE«; do sedaj so jih prinesli 25. Otroci so zbrali že okoli 400€. 
Prosim, da zavzeto prihajate k svetim mašam predvsem prvoobhajanci in bodoči birmanci ter starši, vzemite 
priprave na zakramente resno. Pevske vaje otroško – mladinskega zbora danes zaradi bolezni voditeljice Eve 
odpadejo, prihodnjo nedeljo ob 9h vabljeni na srečanje ministranti. 
� 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! 
� 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 ta torek, 17. januarja po sveti maši, vabljeni…     
� Teden molitve za edinost 2023 obhajamo od srede 18. do srede 25. januarja 2023. Glavna 

misel letošnjega tedna molitve se glasi: »Naučite se delati dobro«. Molimo za edinost med 
kristjani, kakor tudi za EDINOST v naši domovini; potrebujemo jo bolj kot si mislimo in priznamo; 
vabljeni k sveti maši in molitvi z besedami pesnika: »Edinost, sreča, sprava, naj nazaj se vrnejo«… 
� V nedeljo, 22. januarja bo sprememba glede svetih maš. Na Mostecu bo zaradi zavetnikov cerkve svetih 
Sebastjana (Boštjana) in Fabijana ob 8h zjutraj, v župnijski cerkvi samo ob 10h.  Pazite na spremembo!!! 
� Prihodnjo nedeljo je Nedelja Božje besede, radi jo prebirajmo in naj bo del našega življenja… 
� 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: 15. 01. 
 

2. navadna nedelja 

Nedelja ver. tiska 

   Dobova 8h 
 
 
 

 Dobova 10h 

+ 
 
 

+ 

Ljudmila STRAŽE 
 
 

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

Ponedeljek: 16. 01. 
Honorat, škof 

            
 

       Dobova 18h 

 

+ 
 

Hedvika, Ivanka in Avgust VOLOVEC  

Torek: 17. 01. 
Anton (Zvonko), pušč. 

   

  

 Dobova 18h   

 

 

+ 

 

 

Zvonko CVETKOVIČ, obl. in ob godu 

Sreda: 18. 01. 
Marjeta Ogrska, kneg. 

    

   Dobova 7h 
 

 

- 
 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 19. 01. 
Makarij, opat 

  

 Dobova 18h 

 

+ 
 

mož, oče Tone in starši TOPORIŠIČ ter starši UREK 

Petek: 20. 01. 
Fabijan, Sebastjan, m. 

   

 

   Dobova 18h 

 

+ 
 

Veronika in Jožef CVETKO 

Sobota: 21. 01. 
Neža(Janja) dev. muč. 

  

 Dobova 18h                                              

 

+ 
 

Nikola KRUŠLIN, obl. 

Nedelja: 22. 01.2023 
3. navadna nedelja 

Nedelja Božje besede 

            Mostec 8h 

 
 Dobova 10h 

+ 

 
+ 

Julijana Branka in Stanko KOPINČ ter v zahvalo za 
življenje 

Josef GÖTZ, 30. dan 


