
DOBOVA 

- 

BOŽIČ 2021 

Mir svete božične noči, blagoslova in sreče v božičnih 

praznikih, milosti in božjega usmiljenja polno novo leto 2022, 

vam želi župnik Matej s sodelavci in vsi sobratje lazaristi, ki 

pomagajo pri pastorali naše župnije. 

 

V upanju na boljše čase ponosno praznujmo tudi državni praznik, 

Dan samostojnosti in enotnosti, 26. december. 



                                   »LUČ!«  
 

Za božič zberemo se vsi 
v okviru vse družine, 

ker praznik ta v nas tke vezi 
topline in bližine. 

Ljubezen z vami naj živi, 
nikdar naj ne premine!  
En sam božič je v letu, 

en sam večer je sveti, 
a njegovo sporočilo 

naj vse leto bo vodilo!…  
 

Nocoj pride med nas On, ki je Rešitelj. Dete božje, ki ga srčno pričakujemo.  
Pridi, pridi skoraj, Gospod Jezus! Prišli smo v tvojo hišo in te čakamo. Pridi! Predri oblake 
in pridi! Nikar se več ne mudi! Glej, očistili smo svoja srca v dobri spovedi in te čakamo. 
Želeli bi biti vedno s teboj, vedno v tvoji sveti Božji navzočnosti. Nocoj te želimo sprejeti v 
svoja srca in te ponesti s seboj v naš mrzli nemirni in večkrat neprijazni svet. Radi bi ga 
posvetili s tvojo ljubeznijo, ga umirili s tvojim mirom. Bodi z nami! 
 

KAJ JE NAREDIL DENAR IZ BOŽIČA? 
 
Vesel Božič! 
 

Veste, kaj je Božič? Rodil se je Kristus. Postranska zadeva! Za Božič 

odpotujmo... v eksotične kraje, čakajo nas palme, topel pesek, krasno morje. Ali 

pa izberimo svež sneg za krasno smuko. Od oktobra dalje 

povsod oglasi: na razpolago božični okraski. Pripravite se! 

Rezervirajte mesto v restavraciji za slavnostno večerjo, za 

božično kosilo, za silvestrovanje, za Novo leto! Novi film 

bo predvajan prvič za Božič. V cerkev po možnosti v 

novem krznenem plašču, da ga bodo vsi videli!  

Joj, darila, kakšna skrb za darila! Pogosto povsem 

nepotrebna šara ali tako dragocena; brez posluha za 

revne.  

V šoli: Nič jaslic, v razredu so tudi pripadniki drugih 

veroizpovedi. Cerkev je namreč ločena od države in Božič tja ne sodi, kajne!? 

V ospredje stopa globalizirani potrošniški svet. Božič med novimi prenosnimi 

telefoni in drugim, "macdonaldizacija" v katedralah potrošništva.  

Zamudniki!  

Hitite z nakupovanjem, še zadnji dnevi! Kupujte ob zvokih angleških božičnih 

motivov. Deklamacije za Božič? Ne, le splošno, brez poudarka na verski pomen 

Božiča! 25. december: dan miru in družine. Samo to? Jaslice pa kar brez 

Jezuščka. Okrasitev trgov in ulic: zakaj? 



4. adventna - kvatrna nedelja 
  

I. berilo: Mih 5, 1-4;  Psalm: 80;  
II. berilo: Heb 10, 5-10;  Evangelij: Lk 1, 39-45. 
 

Marija pa je tiste dni vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. 
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala 
Marijin pozdrav, je dete v njenem telesu poskočilo; in Elizabeta je bila 
napolnjena s Svetim Duhom  in je z močnim glasom vzkliknila: 
»Blagoslovljêna ti med ženami in blagoslovljèn sad tvojega telesa! In od 
kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Zakaj, glej, ko je 
prišel glas tvojega pozdrava, do mojih ušes, je dete v mojem telesu od 

veselja poskočilo. Blagor ji, ki je verovala; zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«      
                                                                                                                                                   Lk 1, 39-45 

 
������ 

 

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO   25. 12. 2021 
 

I. berilo: Iz 52, 7-10;  Psalm: 98;  
II. berilo: Heb 1, 1-6;  Evangelij: Jn 1, 1-18. 
 

 V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 
Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo 
nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč 
sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime 
mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po 
njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična 

luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a 
svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, 
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje 
moža, ampak iz Boga. In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, 
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: 
»To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz 
njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in 
resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem 
naročju, on je razložil.                                                                                                                                                        Jn 1, 1-18 
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BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021 
 

Dete v jaslicah je naš Rešitelj Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje vsakega 
človeka, si je iz Device Marije privzel telo in postal naš spremljevalec k Očetu v nebesih. On je 
Beseda, ki jo Cerkev oznanja, da bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju. Dete v jaslicah je 
Rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi 
njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in 
šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v 
jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k 
spremembam – ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni. Božič nas 
zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo. (Se nadaljuje na zadnji 
strani…  



                Bogoslužni teden:  19.12.2021 - 26.12.2021 

¥ 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 NI VEROUKA. Seveda pa ste vabljeni k obisku svetih maš. Z 
veroukom bomo nadaljevali v ponedeljek, 3. januarja 2022. 

¥ Sveta maša na Sveti večer in Štefanovo bo samo v Dobovi, na Mostecu je cerkev glede na 
velik obisk, premajhna za vse. Prosim za razumevanje; prosim, če se obvestite med seboj. Hvala! 

¥ Prihodnjo nedeljo 26. decembra, bomo pri obeh svetih mašah blagoslovili vodo in sol.  

¥ (Nadaljevanje pisma škofov…) Kot bratje in sestre v Kristusu smo sinovi in hčere življenje 
ljubečega Boga, ki nam je namenil neskončnost bivanja pri sebi. Vsem prebivalcem Slovenije, 
zamejcem in izseljencem, bratom in sestram v Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi 
pripadnikom drugih ver, še posebej pa bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, 
prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo 
Božjo pomoč. Naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V novem letu želimo več 
medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro. (msgr. 
dr. Peter ŠTUMPF SDB, soboški škof) 

¥ Cerkev v DECEMBRU urejajo verniki RIGONC; hvala za urejeno in okrašeno cerkev, hvala tudi 
izdelovalcem jaslic, za njihovo okrepčilo,  hvala za smreki in drugo…  

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

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: 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. 

Ponedeljek: 20. 12. 
Božična devetdnevnica 

 

 Dobova 18h + 
+ 

starši Mihael in Marija PETELINC 
3x bratje in starši ŠAVRIČ 

Torek: 21. 12. 
Božična devetdnevnica 

Dobova 18h + 
+ 

sorodniki BUKOVINSKI 
Ivanka JURKAS, 8. dan 

Sreda: 22. 12. 
Božična devetdnevnica 

   

 Dobova 18h 

 

 

+ 

 

 

Vesna CVETKOVIČ, obl. 

Četrtek: 23. 12. 
Božična devetdnevnica 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

Terezija POLOVIČ, 30. dan 

Petek: 24. 12. 
Božična devetdnevnica 

SVETI VEČER 
Adam in Eva, prastarši 

   Dobova 18h                                                   

Dobova 21h 
 

 Dobova 24h 

+ 
 

- 
 

+ 

 Vlado in Štefica HORVATIČ 
 

za ŽIVE in POKOJNE MOŠČANE (v DOBOVI) 
 

mož in oče Anton FERENČAK 

Sobota: 25. 12. 
BOŽIČ, Gospodovo 

rojstvo 

              

                             Dobova 8h 
                                                 
 Dobova 10h 

 

+ 
 

+ 

 

Marija BENKOČ, obl. 
 

Franc POLOVIČ in sorodniki  

Nedelja: 26. 12. 
SVETA DRUŽINA 
Štefan, mučenec 

     

    Dobova 8h 
    

  Dobova 10h 

 

 

+ 
 
 

+ 

 

Ivana HOLI 
 

oče Luka, mama Ruža in brat Franjo LUKIĆ 


