
1. berilo: Dan 7,13-14; Psalm: Ps 93; 2. berilo: Raz 1,5-8; Evangelij: Jn 18,33b-37. 
 

1. adventna nedelja – Nedelja Karitas, Katarina Labure, redovnica 
 

28�11�2021 
 

Zrenje Božjih obljub 
  

Kozmične podobe, ki jih opisuje odlomek, kljub svojemu negativnemu videzu nakazujejo nekaj 
zelo pozitivnega, namreč začetek novega stvarstva, ki bo nadomestilo staro. Gre za začetek 
novega neba in nove zemlje, ki ju razglaša Izaija. Z njima se začne razodetje Božjega Sina, 
začetek novih časov. Božje kraljestvo je predstavljeno s podobo Sina človekovega, kar pomeni, 
da ima človeške značilnosti. To je človeško kraljestvo. Naloga krščanskih skupnosti je graditi to 
kraljestvo, ki učlovečuje. To je nova zgodovina, novo stvarjenje, pri uresničevanju katerega smo 
poklicani sodelovati. Bog vedno prihaja! Njegov prihod se zgodi takrat, ko ga najmanj 

pričakujemo in se ga ne zavedamo. Jezus ljudem svetuje, naj 
nenehno bdijo. Naj se izogibajo vsega, kar lahko vznemiri ali 
obremeni srce (razvad, pijančevanja in življenjskih skrbi). Naj so 
vedno pripravljeni na njegov prihod tako, da sodelujejo z milostjo, 
ki jim jo ves čas daje. Ko Sveto pismo govori o »koncu sveta«, o 
katerem svetu govori? Je to konec sveta, kjer vlada moč zla, ki 
izrinja in zatira življenje? Da, ta svet krivic se bo končal. Ne vemo 
pa, kako bo videti novi, saj si nihče ne more predstavljati, kaj je Bog 
pripravil za tiste, ki ga ljubijo. Novi svet življenja brez smrti  presega 
vse stvari, tako kot drevo presega svoje seme. Prvi kristjani so bili 
zaskrbljeni in so želeli vedeti, kdaj bo ta konec. Toda Jezus 

poudarja: »… ni vaša stvar, da bi poznali čase in ure, ki jih je Oče določil s svojo oblastjo«. 
Edino, kar je potrebno vedeti, je to, da je po Jezusu Kristusu Božje kraljestvo že tukaj in da ga 
lahko z življenjem po evangeliju izgrajujemo in se tako pripravljamo za večno življenje v njem. 
Čas konca določa Bog. Božjega časa ni mogoče meriti z uro ali s koledarjem. Za Boga je en dan 
kot tisoč let in tisoč let kot en dan, kot pravi Psalmist. Božji čas teče neodvisno od nas. V to ne 
moremo posegati, pripravljeni pa naj bomo na trenutek, ko bo Božja ura prišla v naš čas. 
Varnost nas vse je v Jezusovi besedi, ki je navzoča v našem življenju. Svet bo minil, njegova 
beseda pa ne bo minila. Apokaliptični jezik se nam, ljudem 21. stoletja, zdi čuden, težaven in 
zmeden. Toda za ljudi tistega časa je bil to običajen način govora in vsi so ga razumeli. Izražal je 
močno gotovost vere malih. Kljub vsemu, kar se je takrat dogajalo, so še naprej verjeli, da je Bog 
Gospod zgodovine. Glavni namen apokaliptičnega jezika je spodbujanje vere in upanja ubogih. V 
Lukovem času so mnogi ljudje v skupnostih mislili, da je konec sveta blizu in da se bo Jezus vrnil. 
Zato so bili med njimi tudi taki, ki so prenehali delati: »Zakaj bi delali, če se bo Jezus vrnil?« 
Drugi so strmeli v nebo in čakali na Jezusovo vrnitev na oblakih. Jezus jasno pove, da nihče ne 
pozna ure zadnjega prihoda. Tudi danes se mnogim dogaja enako! Nekateri tako zelo čakajo na 
Jezusov prihod, da ne vidijo njegove navzočnosti med nami, v naših vsakdanjih skrbeh in 
dogodkih.   

 

Gospod, v adventu nas spominjaš, da si nam že dal,  

kar potrebujemo v temi – svojo Besedo.  

Hvala, da me po svoji Besedi vodiš, da se ne prepustim skrbem in strahu,  

in da lahko zaznam, da si ti že tu.  

Sporočaš mi, da je advent vabilo k lahkotnosti, k bistvenemu.  

Naj bo slavljeno tvoje ime, Odrešenik! 



                Bogoslužni teden:  28.11.2021 - 05.12.2021 

¥ 24. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: 
¥  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 v zaprtih prostorih 
uporabljamo maske, upoštevamo razdalja 1,5M med člani različnih gospodinjstev, 
razkužujemo rok, pozdrav miru si podelimo s pogledom in poklonom, sveto obhajilo 
prejemamo SAMO na ROKE; za obisk cerkve velja P(prebolelost)C(cepljenje)T(testiranje) pogoj! 

¥ V letošnjem Tednu Karitas nas je nagovarjalo geslo: »SRCE, ki sprejema«, ki je še posebej 
primerno za današnji čas. Današnje nabirka je namenjena za  potrebe Karitas. Hvala za darove. 

¥ OTROCI in STARŠI! Ta teden je REDEN VEROUK. Vabljeni k zavzetemu sodelovanju in 
obiskovanju svetih maš. Za obisk verouka je dovolj samotestiranje otrok v šoli… 

¥ S 1. adventno nedeljo vstopamo v novo CERKVENO – BOGOSLUŽNO LETO. V skrivnosti 
bogoslužja bomo v štirih adventnih tednih veselo pričakovali Gospoda, ki 
prihaja. Vaš dom naj krasi adventni venec. Spomnil nas bo na molitev, 
obisk nedeljske svete maše in božične devetdnevnice. 

¥ V petek, 3. decembra je 1. petek v mesecu. K pobožnosti in sveti maši 
ste še posebej vabljeni birmanci in starši. Po sveti maši bo srečanje 
Župnijskega pastoralnega sveta. Pogovor bo potekal o pripravi na božične praznike tega leta… 
¥ V nedeljo, 5. decembra je 1. nedelja v mesecu. Nabirka je namenjena za vzdrževanje naše 
župnijske cerkve in popravila po potresu. Bog povrni za vaše darove že vnaprej.  

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

¥ NOVO: V zakristiji je na voljo PRATIKA (6,50€) in MARIJANSKI KOLEDAR (2,50€).  
¥ Cerkev v DECEMBRU urejajo verniki RIGONC; hvala za NOVEMBER, vernikom MOSTECA.  
 
 

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

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: 28. 11. 
1. adventna nedelja – 

nedelja Karitas 

   Dobova 8h 
 
 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

 
 

+ 

boter Silvo Marzek  
 

mama Marija, obl. in oče Avgust ZUPANČIČ ter sor. 

Ponedeljek: 29. 11. 
Filomen, mučenec 

 

 Dobova 18h 

 

+ 
 

Stanislava SLUGA, 1. obl. 

Torek: 30. 11. 
Andrej, apostol 

 

  

  Dobova 18h 

 

 

+ 

 

 

Ivana MERSLAVIČ, 1. obl. 

Sreda: 01. 12. 
Edmund, mučenec 

 

  
   Dobova 7h 

 

 

+ 

 

 

Kristina, obl. in Jože PETERKOVIČ ter st. UREK in sorod. 

Četrtek: 02. 12. 
Bibijana, mučenka 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

duhovnik – lazarist Franc RATAJ 

Petek: 03. 12. 
Frančišek Ksaver, 

duhovnik 

    

 Dobova 18h 
1. petek v 
mesecu 

 

+ 
 

+ 

  

Terezija POLOVIČ, 8. dan 
 

Tilčka in Jože GAŠPARIN 

Sobota: 04. 12. 
Barbara, mučenka  

               
 
 
 
 
 

              Dobova 18h 

 

+ 
 

Angela BUKOVINSKI, 30. dan  

Nedelja: 05. 12. 
2. adventna nedelja  

Sava, opat in 

puščavnik 

     

    Dobova 8h    

  Dobova 10h 

 

 

+ 
 

+ 

 

Rudolf in Marija ČERNELIČ, obl. ter Marija HRIBAR 
 

svak Ivan in sestra Breda MIHELIN ter sorodniki  
SLUGA, GAŠPERIN in CETIN 


