
1. berilo: Bar 5,1-9; Psalm: Ps 126; 2. berilo: Flp 1,4-6.8-11; Evangelij: Lk 3,1-6 
 

2. adventna nedelja, Sava, opat in puščavnik 
 

05�12�2021 
 

Gospod preskrbi čevlje za pot 
  

Evangelist Luka nam pove, da se je Janezu zgodila Božja beseda. Janez je bil na ključnem mestu v 
zgodovini Božjega ljudstva. Povezal je Staro in Novo zavezo, ki ju je Bog sklenil s svojim 
ljudstvom. Svojo preroško poklicanost in poslanstvo je prejel pred svojim spočetjem in rojstvom. 
Angel je namreč njegovemu očetu Zahariju, ki je kot duhovnik služil v jeruzalemskem templju, 
napovedal, da bo njegova neplodna žena spočela sina. »Dal mu boš ime Janez« in »že v 
materinem telesu bo poln Svetega Duha«. Ko je kmalu po rojstvu dobil ime, je njegov oče 
prerokoval, da se bo imenoval »prerok Najvišjega, ki bo hodil pred Gospodom, da bi mu 

pripravil pot«. Bil je torej poklican za preroka, Božjega poslanca.  
Luka nam na dramatičen način pove, kdaj se je pojavil na 
svetovnem prizorišču. Našteje nekaj ključnih vladarjev tega časa, 
med njimi rimskega cesarja Tiberija. Janezovo poslanstvo je bilo 
pripraviti pot Božjemu maziljencu, ki bo prišel, da vzpostavi Božje 
kraljestvo nad vsemi drugimi kralji in oblastmi. Luka z navajanjem 
besede preroka Izaija, da bo »vse meso« videlo Božje odrešenje, 
poudarja univerzalni klic evangelija vsem ljudstvom brez razlike. 
Beremo, da se je »zgodila Božja beseda Janezu«, ko je živel v 
judovski puščavi. Že od zgodnjega otroštva je bil poklican, da se 
posveti molitvi in Božji besedi. Po Svetem pismu je oblikoval svoje 
življenje in postal služabnik Božje besede. Duh ga je vodil na pust in 

osamljen kraj, stran od hrupa in motenj vsakdanjega življenja. Bog ga je učil v puščavski samoti 
in ga pripravljal na preroško službo, ki naj bi obrnila srca njegovega ljudstva, da bi sprejelo dolgo 
pričakovanega Mesija.  
Ko se je v antičnem svetu kralj odločil, da bo potoval po svojem kraljestvu, je najprej poslal 
svojega poslanca, da pripravi pot. Janez je bil poslanec in veliki glasnik mesijanskega Kralja, ki 
vsem ljudstvom oznanja, da je Božje kraljestvo že zelo blizu. Vlogo Mesijevega predhodnika je 
prerokoval že Izaija. Potoval je po Judeji in oznanjal »krst pokore za odpuščanje grehov«. Janez 
Krstnik danes tudi nas pripravlja na sprejem Jezusa Kristusa. 
  

Prvi korak k temu sta spreobrnjenje in kesanje, ki vključuje sprejemanje Božje besede v naše 
srce in um ter dopuščanje, da njegova beseda spremeni naša stališča ter napačne načine 
razmišljanja in presojanja. Kesanje je zavestno odvračanje od greha (ločitve od Boga in 
napačnega ravnanja) in obračanje k Bogu, da bi prejeli njegovo odpuščanje, ozdravljenje in moč, 
da bi delali, kar nas vodi v življenje z njim ter v njegovo ljubezen in 
pravičnost, ter zavračali, kar nas vodi proč od tega.   

 
O, Gospod, ti prihajaš v moj vsakdan, zelo konkretno, in ti prvi 

poskušaš popraviti poti med seboj in menoj! Hvala za to milost, za 

tvoje ljubeče srce, ki me išče in hrani z Besedo tudi takrat, ko sem 

v puščavi. Ko ti rečem »DA«, pa življenje zažari, reke življenja 

napajajo vse. Slavljen bodi, milostni Odrešenik! 



                Bogoslužni teden:  05.12.2021 - 12.12.2021 

¥ 24. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: »BOŽIČ in NOVO LETO« Razstava je vredna ogleda… 
¥  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! 

¥ 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; otroci naj imajo s 
seboj list o testiranju. Hvala staršem, ki sporočite, če otroci manjkajo oziroma so v karanteni.  

¥ Danes je 1. nedelja v mesecu. Nabirka je namenjena za vzdrževanje naše župnijske cerkve in 
popravila po potresu. Bog povrni za vaše darove. Ob nedelji Karitas, prejšnjo nedeljo smo jo 
obhajali, ste darovali za potrebe KARITAS 411,47€. Bog povrni za vaš dar. 

¥ Katoliška cerkev 8. decembra praznuje slovesni praznik Brezmadežnega spočetja Device 
Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v 
zgodovini odrešenja je bila izbrana, da postane Božja Mati, zato je po nauku Cerkve obvarovana 
madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. 

¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Češčenje in molitev pred Najsvetejšim spreminja svet in nas! Molitev je z leti izgubila 
vrednost in je zelo podcenjena. Marija nas vabi: »Vrnite se k molitvi, kajti kdor moli se ne boji 
prihodnosti. Kdor moli, je odprt za življenje in spoštuje življenje drugih. Kdor moli, čuti svobodo 
Božjih otrok in z veselim srcem pomaga sočloveku, ker je Bog Ljubezen in svoboda.« Vabljeni! 

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

Ponedeljek: 06. 12. 
Nikolaj (Miklavž), škof 

 

 Dobova 18h 

 

+ 
 

Martin KEŽMAN, 30. dan 

Torek: 07. 12. 
Ambrož, šk. in c. učitelj 

 

  

  Dobova 18h 

 

 

+ 

 

 

Ivan VUČAJNK ob RD, družina VUČAJNK - SEČEN 

Sreda: 08. 12. 
Brezmadežno spočetje 

Device Marije 

   

 Dobova 18h 

 

 

+ 
- 

 

 

Rozalija VUČAJNK, obl. in ++ VUČAJNKOVI 
za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 09. 12. 
Valerija, mučenka 

     

    Dobova 18h 

 

+ 
 

duhovnik – lazarist Franc RATAJ 

Petek: 10. 12. 
Loretska Mati Božja 

    

 Dobova 18h 
 

+ 
  

Ivan TOMŠE, 1. obl. 

Sobota: 11. 12. 
Damaz I., papež  

              

              Dobova 18h 
+ 
+ 

Roza ŠETINC, 30. dan 
Franc POLOVIČ ob RD  

Nedelja: 12. 12. 
3. adventna nedelja  

Devica Marija iz 

Guadalupe 

     

    Dobova 8h 

 
   

  Dobova 10h 

 

 

+ 

 
 

+ 

 

Ivan in Rozalija STERGAR ter Gabrijel CVETKOVIČ, obl. 
++ CETINOVI in Stjepan PREMUŽIČ 
 

Milan JOVANOVIČ, 1. obl. in ++ ŠINKO 

Slike trenutno ni mogoče prikazati.
Slike trenutno ni mogoče prikazati.


