
1. berilo: Sof 3,14-18a; Psalm: Ps Iz 12,2-6; 2. berilo: Flp 4,4-7; Evangelij: Lk 3,10-18. 
 

3. adventna nedelja, Devica Marija iz Guadalupe 
 

12�12�2021 
 

Gospod je blizu 
  

Luka omenja zlasti dve skupini, ki sta prišli k Janezu Krstniku po duhovno obnovo − cestninarje in 
judovske vojake, ki so pripadali rimski oblasti. Obe skupini so judovske oblasti obravnavale kot 
duhovno neprimerne in nečiste ter jih izobčile iz svoje srede. Janez jih je sprejel z odprtimi 

rokami in vso množico ljudi, ki so prišli, da bi slišali »dobro novico«in se 
dali krstiti v znamenje spreobrnjenja. Janezovo sporočilo o obnovi in 
kesanju je bilo zelo praktično. Ljudem je povedal tri stvari: Prvič, vsak 
Božji privrženec mora to, kar ima (svoje osebne dobrine in sredstva), 
deliti s svojimi bližnjimi, zlasti s tistimi, ki jim primanjkuje osnovnih 
življenjskih potrebščin. Spoznal je, da je to ključna dolžnost vsakega 
posameznika in zunanji izraz velike zapovedi ljubiti bližnjega kakor 
samega sebe. Drugič, Janez je poudaril sveto dolžnost, da vsakemu 
človeku damo, kar mu po pravici pripada, saj Bog zapoveduje, da je treba 

z vsakomer ravnati spoštljivo. Pobiralci davkov ne smejo prisiliti ljudi, da bi ti plačali več, kot 
morajo. (Cestninarji so si s previsokimi dajatvami od ljudi pogosto ustvarili velik dobiček.) 
Vojakom je naročil, naj ne zlorabljajo svoje avtoritete ali moči, da bi ljudi prisilili dati več, kot je 
bilo upravičeno. (Neredko so vojaki zlorabljali svoj položaj in silili ljudi, da so jim nosili težko 
opremo ali jim odvzeli stvari.) Janez jim ni rekel, naj opustijo svoj poklic, ampak naj bodo dobri, 
pošteni in spoštljivi vojaki. In tretjič, Janez je svoje poslušalce spodbujal, naj bodo zadovoljni s 
tem, kar imajo, in naj se izogibajo poželenju (neupravičeni želji ali pridobivanju) tistega, kar 
pripada drugim. V bistvu je pozval ljudi, naj se vrnejo k Bogu in hodijo po njegovi poti ljubezni in 
pravičnosti. Z Janezom Krstnikom je tako Sveti Duh začel človeškemu rodu vračati »Božjo 
podobo« in tako napovedal, kaj bo doseženo po Jezusu Kristusu in v njem. Janezov krst je bil 
namenjen kesanju − odvrnitvi od greha in sprejetju novega načina življenja v skladu z Božjo 
besedo. Napovedal je, da bo Mesija »krščeval s Svetim Duhom in z ognjem«. Ogenj je bil v 
svetopisemskih časih povezan z Bogom in njegovim delovanjem v svetu in v življenju njegovega 
ljudstva. Bog je svojo navzočnost včasih izkazoval z uporabo ognja, npr. goreči grm, ko je Bog 
govoril Mojzesu. Podoba ognja je bila uporabljena tudi kot simbol Božje slave, njegove 
zaščitniške navzočnosti in njegove svetosti. V Novi zavezi je podoba ognja uporabljena tudi za 
Svetega Duha, ki prihaja, da nas očisti grehov, nas upodobi po Kristusu, usposobi živeti ljubezen 
in nas naredi svete. V nas vzbudi spoštljiv strah pred Bogom in njegovo besedo ter povečuje 
željo biti z Bogom ter živeti in delovati kot Kristus: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz 
ljubil.«   

Naš krst v Jezusu Kristusu z vodo in Duhom povzroči novo rojstvo in vstop v Božje kraljestvo, v 
katerem živimo kot njegovi ljubljeni sinovi in hčere. Jezus nam je pripravljen dati ogenj svojega 
Duha, da bomo lahko izžarevali ljubezen in veselje evangelija svetu, ki le-to 
obupno potrebuje. Ne naveličajmo se prositi zanj in sodelovati z njim sredi 
vsakdanjega življenja. 
  

 

Gospod, hvala za adventni čas, ki me vabi v tvojo bližino in  
mi vliva zaupanje, da ti si z mano.  

Še več, pošiljaš mi ogenj Svetega Duha,  
da lahko zaživim očiščen in v svobodi, v svobodi tvoje ljubezni. 



                Bogoslužni teden:  12.12.2021 - 19.12.2021 

¥ 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 za 1r. in 2r. Veroučenci 4r., 7r. in 9r. imajo 
sveto spoved, ostali zaradi obolelosti s Covid-om, g. kaplana Roka, nimajo verouka. Vabljeni k 
obisku 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. 

¥ God sv. Lucije, device in mučenke obhajamo 13. decembra. V Sloveniji ji je posvečenih 12 
cerkva in je čaščena svetnica v našem narodu. 
¥ 15. decembra godujejo blažene Drinske mučenke: V Cerkvi na Slovenskem se še posebej 
spominjamo s. Krizine BOJANC, ki izhaja iz Zbur pri Šmarjeti in s. Antonije FABJAN, ki je bila 
rojena in je otroštvo preživela v Malem Lipju pri Žužemberku. 

¥ Vabim vas k božični devetdnevnici s sveto mašo, od četrtka, 16. decembra dalje, ob 18h. 

¥ 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€), MARIJANSKI KOLEDAR je pošel.  
¥ 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: 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 

Ponedeljek: 13. 12. 
Lucija, dev. mučenka 

 

 Dobova 18h + 
+ 

Elizabeta PETROVIĆ 
Ivan VOGRINC, obl. 

Torek: 14. 12. 
Janez od Križa, c. učitelj 

 

  

  Dobova 18h 

 

 

+ 

 

 

Marjan ŠETINC, obl. 

Sreda: 15. 12. 
Drinske mučenke 

   

   Dobova 7h 

 

 

- 

 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 16. 12. 
Božična devetdnevnica 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

Anton Zvonko CVETKOVIČ 

Petek: 17. 12. 
Božična devetdnevnica 

    

 Dobova 18h 
 

+ 
  

Jožef HORVATIČ, 1. obl. 

Sobota: 18. 12. 
Božična devetdnevnica 

              

            
 
 
 

           Dobova 18h 

 

+ 
 

Marija VEČERIČ, 1. obl.  

Nedelja: 19. 12. 
4. adventna nedelja  

Božična devetdnevnica 

Urban V., papež 

     

    Dobova 8h 

 
   

  Dobova 10h 

 

 

+ 

 
 

+ 

 

mama Neža, obl. in oče Jože ŽNIDERIČ in  
++ KODRIČEVI 
 

mož in oče Franc HUMEK, obl. 


