
 
 

 

1. berilo: Iz 8, 23-9,3; Psalm: 27; 2. berilo: 1  Kor 1, 10-13.17;                              
Evangelij: Mt 4, 12-23. 

 

3. navadna nedelja; Nedelja Božje besede 
                                                                                                                     22.01.2023 

 
 

Verujmo v dobro novico! 
 
 Tisti, ki niso hoteli poslušati Janeza Krstnika, so ga utišali, toda dobre novice o Božjem kraljestvu 
odrešenja ni mogoče utišati. Takoj ko so Janeza zaprli, je v Galileji začel pričevati Jezus.  
Prerok Izaija je napovedal, da bo dobra novica o odrešitvi dosegla Jude in pogane v deželi onkraj 
Jordana, Galileji narodov. Ta čas se je izpolnil v Jezusu, ki je začel prinašati svetu luč in resnico 

evangelija prav v tej deželi. 
  

Svoje poslušalce je pozval, naj verujejo v dobro novico, ki jo je prišel 
oznanit. To je novica o miru − Gospod prihaja, da bi nas spravil in 
obnovil prijateljstvo z Bogom. O upanju − Gospod prihaja, da bi prebival 
z nami in nam dal dom pri sebi v svojem nebeškem kraljestvu. Dobra 
novica o resnici − Gospod prihaja, da nas osvobodi satanovih laži in 
prevar ter odpre naš um za razumevanje resnice in razodetja Božje 
besede. O obljubi – Gospod prihaja, da izpolni Božjo obljubo, da bo 
tiste, ki ga iščejo, nagradil z nebeškim zakladom. O nesmrtnosti – 

Gospod prihaja, da premaga greh in smrt, da bomo lahko v njem tudi mi vstali od mrtvih in 
bodo naša telesa deležna njegove vstajenjske slave. Dobra novica o odrešenju − Gospod prihaja, 
da nas osvobodi vsakega strahu, greha in ovire, ki bi nam mogla preprečiti vstop v njegovo večno 
kraljestvo pravičnosti, ljubezni, miru in veselja. 
  

Evangelij, dobra novica je Božja moč in modrost. Moč, ki spremeni in preoblikuje naše življenje. 
Modrost, ki nam pokaže, kako naj živimo kot sinovi in hčere našega Očeta, in to tudi omogoča. Po 
daru Svetega Duha jo zmoremo namreč sprejeti ter po njej živeti in delovati.  
 

Pri njenem oznanjanju je Jezus postavil zahtevo: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško 
kraljestvo.« Spreobrnjenje zahteva spremembo smeri − odvrnitev od greha in neposlušnos5 ter 
obrnitev k Jezusu Kristusu, k njegovi dobri novici, z vero in poslušnostjo, pokorščino. Tega ne 
zmoremo sami, zato nam daje Svetega Duha. V njegovi moči se zmoremo povsem okleniti Očeta 
po Jezusu Kristusu in njegovega kraljestva ter se tako izogibali vsemu, kar bi nas vodilo v greh. 
 

 Sveti Duh nam daje tudi milost, da vidimo svoj greh takšen, kakršen je − zavrnitev Božje ljubezni 
in njegovega kraljestva ter zaupanja vanj. Hkrati pa nam daje moč, da sprejmemo odpuščanje in 
novo življenje v njem, ki nam milostljivo odpušča in nam omogoča, da mu postajamo podobni v 
čutenju, mislih, besedah in dejanju v vseh naših odnosih. 
 

Nebeški Oče, hvala ti za tvojega Sina in za dobro novico, ki mi jo oznanja. Hvala ti, da sem jo 
smel okušati v tem molitvenem premišljevanju. Pomagaj mi, da jo bom zmogel tudi živeti v vseh 

svojih odnosih. 



               Bogoslužni teden:  22.01. 2023 - 29.01. 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… 
� Svete maše so med tednom v ogrevani zimski kapeli, sveta maša bo v cerkvi med tednom le izjemoma, če 
bo večje število vernikov… 
� OTROCI in STARŠI! Ta teden JE reden VEROUK. V ponedeljek odpade 6. razredu zaradi obiska 
župana in gostov. Prosim, da radi prihajate k svetim mašam predvsem prvoobhajanci in bodoči birmanci 
ter starši, vzemite priprave na zakramente resno. To nedeljo ob 9h ste vabljeni na srečanje ministranti. 
� V ponedeljek, 23.1. 20023 gosti naša župnija srečanje župana z duhovniki, redovniki in 
redovnicami, ki delujejo na področju naše občine, z njenim vodstvom. Gostom bom predstavil 
delovanje naše župnije, ogledali si bomo tudi našo župnijsko cerkev, veroučne prostore in drugo… 
� V ponedeljek, 23.1. 20023 bo po večerni sveti maši srečanje svetopisemske skupine, vabljeni. 
Za nami je Nedelja Božje besede, radi jo prebirajmo in naj bo del našega življenja tudi v prihodnje… 
� 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 sredo, 25.1. 2023 je praznik Spreobrnitve apostola Pavla, ki je obenem tudi praznik Ustanovitve 
Misijonske družbe – lazaristov. Počastili ga bomo z jutranjo sveto mašo ob 7h, vabljeni… 
� V nedeljo, 29. januarja bo sprememba glede svetih maš. Sveta maša bo tudi popoldne in sicer ob 14h in to 
v Ločah, vendar ne pri kapelici kot običajno, ampak pri križu.  Pazite na spremembo!!! 
� Glede na povečano število prehodov meje, tudi zakonitih, sem bil opozorjen, da povabim vse 
župljane, da so pozorni na svoje stvari, saj lahko hitro ostanemo brez naše imovine; pazimo nase… 
� Cerkev v JANUARJU urejajo verniki GABERJA, hvala za urejeno, očiščeno in okrašeno cerkev. 
Hvala tudi staršem 4. razreda za lepo očiščene veroučne prostore. 
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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. 01. 
 

3. navadna nedelja 

Nedelja Božje besede 

    Mostec 8h 
 
 
 

 Dobova 10h 

+ 
 
 

+ 

Julijana Branka in Stanko KOPINČ ter v zahvalo za 
življenje 
Josef GÖTZ, 30. dan 

Ponedeljek: 23. 01. 
Idelfonz, škof 

    Dobova 18h + starši Martin in Marija BLAŽEVIČ ter mož Mišo 
ŠINTIČ  

Torek: 24. 01. 
Frančišek Saleški, šk. 

   

 Dobova 18h   

 

+ mož in oče Cene in st. starši KEŽMAN ter mama 
Terezija, obl. in oče Ivan in ++ STANIČEVI 

Sreda: 25. 01. 
Spreob. ap. Pavla 

    

   Dobova 7h 
 

 

- 
 

za PRVOTNEGA DUHA MISIJONSKE DRUŽBE 

Četrtek: 26. 01. 
Timotej in Tit, škofa 

  

 Dobova 18h 

 

+ 
 

Hilda CETIN, 30. dan 

Petek: 27. 01. 
Angela Merici, dev. 

   

 

   Dobova 18h 

 

+ 
 

Pepca CIZELJ ob RD 

Sobota: 28. 01. 
Tomaž Akvinski, duh. 

  

 Dobova 18h                                              

 

+ 
 

Bojan VUČAJNK, 30. dan 

Nedelja: 29. 01.2023 
4. navadna nedelja 

Valerij, škof 

           Dobova 8h 
 

 Dobova 10h 
 

       Loče 14h 

+ 
+ 
- 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE  
Cirila MOLAN, obl. 
po namenu 


