
1. berilo: 1 Sam 1,20-22.24-28 ali Sir 3,2-6.12-14; Psalm: Ps 84 ali Ps 128;  
2. berilo: 1 Jn 3.1-2.21-24 ali Kol 3,12-21; Evangelij: Lk 2,41-52. 

 

NEDELJA SVETE DRUŽINE, Štefan, mučenec 
 

26�12�2021 
 

Jezus preseneča 
  

Očetova ljubezen je ljubezen zaveze, ki povezuje ljudi kot njegove ljubljene otroke. Njegova 
ljubezen je tudi tista, ki moškega in žensko povezuje v eno telo v zakonu ter v njuni medsebojni 
predanosti do otrok in prihodnje generacije. Bog želi, da bi bila njegova ljubezen v središču vseh 
naših odnosov in vsega, kar počnemo. Zato nam daje svojega Svetega Duha, da bi lahko ljubili, 

kot nas ljubi on. Mi ljubimo, ker je on prvi ljubil nas.  
Ko je Bog na svet poslal svojega edinorojenega Sina, se je 
ta rodil v človeški družini kot Jud in je bil vzgojen v skladu 
z naukom in modrostjo Božje besede v Svetem pismu 
Stare zaveze in verskimi običaji svojega ljudstva. Jezus se 
je rodil pod Mojzesovo zakonodajo, bil osmi dan obrezan 
(znamenje pripadnosti Izraelu) in dobil ime Ješua v 
hebrejščini (Jezus), kar pomeni »Bog rešuje«. 
O Jezusovem zgodnjem življenju doma v Nazaretu vemo 

malo. Luka nam v svojem evangeliju predstavi njegovo odraščanje v mladega moškega. Pove 
nam, da je bil poslušen svojim staršem. Jožef in Marija sta kot pobožna in bogaboječa Juda 
dečka vzgajala v skladu s Svetim pismom.  
Judovsko domače življenje je bilo osredotočeno na vsakodnevne družinske molitve, vključno s 
petjem psalmov in branjem Svetega pisma. Vsak petek zvečer se je družina zbrala k slavnostni 
večerji s prižiganjem sobotne sveče in molitvami blagoslova nad kruhom in vinom, s katerimi se 
je začelo praznovanje sobotnega svetega dne. Vsako soboto zjutraj so se udeležili sobotnega 
bogoslužja, ki je vključevalo branje Tore (pet Mojzesovih knjig) in petje psalmov v sinagogi 
krajevne skupnosti. Starejši fantje so bili ob delavnikih zjutraj poslani v šolo, imenovano "hiša 
knjige" (v sinagogi ali rabinovi hiši), kjer so dobili dodatna navodila za branje in preučevanje 
judovskih svetih spisov. Vsak judovski deček se je moral do 13. leta starosti brati Toro. Prav tako 
so se naučili, kako v praksi uporabljati modre nasvete iz knjige Pregovorov in Siraha.  
Judje so morali na velike praznike (pasha, binkošti, tabernakelj) vsako leto potovati v Jeruzalem. 
Jezus je verjetno potoval s starši. To osemdeset kilometrov dolgo potovanje je običajno trajalo 
tri dni. Zaradi varnosti in udobja so družine pogosto potovale v velikih skupinah.  
Luka opisuje izjemen dogodek, ki se je zgodil, ko se je Jezus ob zori svoje moške dobe odpravil v 
tempelj v Jeruzalemu na svojo prvo pasho. Na tej ključni prelomnici v svojem zemeljskem 
življenju je Boga, svojega Očeta v nebesih, naslovil z »oče«. Njegov odgovor na materino 
zaskrbljeno poizvedovanje razkriva samozavestno odločenost, da bo sledil volji svojega 
nebeškega Očeta. 
Čeprav se je Jezus opredelil za Sina večnega Očeta v nebesih, se je kljub temu z ljubeznijo in 
poslušnostjo podredil Mariji in Jožefu. V Nazaretu je ostal do 30. leta starosti, ko ga je Janez 
krstil v reki Jordan in ga je Duh mazilil za njegovo poslanstvo Mesije in Odrešenika sveta. 
  

 

Hvala, dragi Jezus, da me poiščeš, ko tavam v mnogih karavanah tega časa, 

in me usmeriš na pot svobodnega, ljubečega odnosa z Očetom. 

Ti si me rešil, slava ti!  



                Bogoslužni teden:  26.12.2021 - 02.01.2022 

¥ 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. 

¥ Vzemite si domov blagoslovljeno vodo, nalepko z letnico 2022 in podobico z molitvijo, da si 
boste lahko sami blagoslovili vaše domove. Letos namreč obiskov domov in blagoslova s strani 
nas duhovnikov NE BO. Doma se zberite v krogu družine, zapojte božično pesem in zmolite 
blagoslovno molitev na podobici in dom pokropite. Hvala za razumevanje in sodelovanje! 

¥ V petek je staro leto, sveta maša bo 9.00. Na novega leta dan, pa bo sveta maša ob 18.00, ker 
je ta dan sobota in večerna sveta maša velja za nedeljsko; prosim za razumevanje. 

¥ Prihodnjo nedeljo, 2. januarja 2022, bo pri sv. maši ob 10.00, med nami Boštjan Hari, laiški 
teolog (mag. teol.), član katoliškega zavoda Kerigma. Predstavil bo svojo knjigo Božja ljubezen 

odpušča in ozdravlja: zdravilna moč zakramenta sprave in napovedal mesečna 
srečanja v letu 2022 z naslovom »Šola ozdravljanja«. 

¥ Prihodnjo nedeljo je 1. nedelja v mesecu, zato bo nabirka namenjena za 
vzdrževanje naše cerkve, Bog povrni za vaše darove.  

¥ Milosti in božjega usmiljenja polno novo leto 2022 vam želimo župnik Matej s 
sodelavci in vsi sobratje duhovniki, ki delujejo v župniji. 

¥ Cerkev v DECEMBRU urejajo verniki RIGONC; prosim, da se uredi v petek dopoldne, hvala…  
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

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: 26. 12. 
SVETA DRUŽINA 
Štefan, mučenec 

   Dobova 8h 
 
 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

 
 

+ 

Ivana HOLI 
 

oče Luka, mama Ruža in brat Franjo LUKIĆ 

Ponedeljek: 27. 12. 
Janez, ap. evangelist 

 

 Dobova 18h + 
+ 

oče Vinko, obl. in mama Antonija FERENČAK 
Stevan MIROSAVLJEVIĆ 

Torek: 28. 12. 
Nedolžni otroci, muč. 

 

Dobova 18h 

 

+ 
 

mož in oče Ivan FURLAN ob RD 

Sreda: 29. 12. 
Božična osmina 

 

 Dobova 18h + 
+ 

oče Jožef, obl. in mama Veronika CVETKO in sor. 
Josip ŠEGOTA in sorodniki 

Četrtek: 30. 12. 
Božična osmina 

    Dobova 18h + Dragica in Štefan BALJA, obl., starši VOGRIN ter  
++ brat in sestre 

Petek: 31. 12. 
Božična osmina 

   
 

 Dobova 9h 
 

 

+ 
 

Jožica VUČAJNK (namesto cvetja) 

Sobota: 01. 01. 
Marija Sv. Božja Mati 
Novo leto – dan miru 

              
            
 
 
 

 
 
 
 
 

              Dobova 18h 
                                               

 

 
+ 

 

 

Štefanija KLEMENČIČ ob RD 

Nedelja: 02. 01. 
2. nedelja po božiču 

Bazilij in Gregor, škofa 
in cerkvena učitelja 

     

    Dobova 8h 
    

  Dobova 10h 

 

 

- 
 
 

+ 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 
 

oče Mihajlo BORANIČ, 25. obl., starši in  
st. starši BLAŽINČ ter sestra Marija JAKOVINA 

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


