
I.  berilo: Sir 24, 1-4.8-12; Psalm 147; II. berilo: Ef 1,3-6.15-18; Evangelij:  Jn 1,1-18. 
. 

 

2. nedelja po božiču; Bazilij in Gregor, škofa in cerkvena učitelja 
 

02�01�2022 
 

Življenje nam osvetljuje Luč 
  

 Vsi evangeliji se začno z opisom Jezusovega izvora. Marko nam ga predstavi kot odraslo osebo 
in pove, da je Jezus "človek iz Nazareta" in je s svojim prihodom uresničil prihod Božjega 
odrešenja, ki ga je napovedal prerok Izaija. Matejeva in Lukova pripoved se začneta še prej, saj 

sta bila Jezusovo spočetje in rojstvo zasidrana v starodavnih 
prerokbah in Božji volji, da odreši človeštvo.  
 

Janez pa svojo pripoved o Jezusu, Besedi, potisne na začetek 
časa. Preden je bilo ustvarjeno kar koli drugega, je bil On. Kot 
Božja Beseda, Logos, ni bil le z Bogom na začetku, ampak je bil 
Bog. Poudaril je njegovo osrednjo vlogo pri stvarjenju vsega, 
saj brez njega ni nastala nobena stvar.  
 

Pisec Knjige modrosti govori o Bogu kot tistem, ki je vse 
naredil po svoji besedi. "Gospod je z modrostjo utemeljil 
zemljo". Knjiga opisuje "modrost" kot Božjo, večno, 
ustvarjalno in razsvetljujočo moč. "Beseda" in "modrost" sta 
eno in isto. Janez pa opisuje Jezusa kot Božjo ustvarjalno, 
življenjsko in svetlobno Besedo, ki je prišla na zemljo v 

človeški podobi. On je Božja modrost in moč, ki je ustvarila svet in ga vzdržuje, ki je prevzela 
človeško naravo, da bi v njej uresničila naše odrešenje. Postal je pravi človek, hkrati pa je ostal 
pravi Bog. "Kar je bil, je ostal, kar pa ni bil, je prevzel" (antifone zgodnje cerkve). Jezus Kristus 
je resnično Božji Sin, ki je, ne da bi prenehal biti Bog in Gospod, postal človek in naš brat.  
 

Kristjani nismo nikoli prenehali oznanjati Jezusovega učlovečenja. Božji Sin je prevzel človeško 
naravo, da bi v njej uresničil naše odrešenje. Rojen iz Device Marije je resnično postal eden 
izmed nas, podoben nam v vsem, razen v grehu. Delal je s človeškimi rokami in razmišljal s 
človeškim umom. Odločal se je s človeško voljo in ljubil s človeškim srcem. 
  

Jezus je namreč postal deležen naše človeškosti, da bi mi lahko bili deležni njegove božanskosti. 
Božji namen za nas je že od začetka stvarjenja, da bi bili popolnoma združeni z njim. Po Jezusu 
se Bog razodeva kot Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa.  
 

S tem, ko smo združeni z njim, Bog postane naš Oče, mi pa njegovi sinovi in hčere ter bratje in 
sestre med seboj. Zavedanje tega prebuja v nas nenehno zahvaljevanje Bogu Očetu za Jezusa in 
za vse, kar nam je po njem podarjeno. Hkrati se zahvaljujemo za našo človeško naravo, saj po 
njem in Svetem Duhu, ki nam ga je dal po svojem vstajenju, lahko ljubimo drug drugega tako, 
kot nas ljubi on sam. Na ta način uresničujemo in gradimo Božje kraljestvo, ki je po njem prišlo 
na svet in želi po nas postajati vedno bolj vidno navzoče na tem svetu. 
  

 

Jezus, hvala za tvoje učlovečenje. Tako si postal del nas, da bi mi lahko bili deležni tvoje 

božanskosti. Tako lahko zasijemo v lepoti življenja ter ljubimo tudi drug drugega. Naj živi 

Božje kraljestvo tudi po meni!   



                Bogoslužni teden:  02.01.2022 - 09.01.2022 

¥ 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 JE zopet reden VEROUK. Otroci še posebej vabljeni v četrtek na 
praznik sv. Treh kraljev k sveti maši, kjer bodo prinesli dar za revne otroke, kar so zbirali v Adventni akciji 
»OTROCI ZA OTROKE«; naslednjo nedeljo bo pri svetih mašah blagoslov otrok, pripeljite jih h blagoslovu. 

¥ Vzemite si domov blagoslovljeno vodo, nalepko z letnico 2022 in podobico z molitvijo, da si 
boste lahko sami blagoslovili vaše domove. Hvala za razumevanje in sodelovanje in vaše darove! 

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

¥ Danes, 2. januarja 2022, bo pri sv. maši ob 10.00, med nami Boštjan HARI, laiški teolog (mag. 
teologije), 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«. 

¥ V petek je 1. petek v mesecu JANUARJU, zato bo pri večerni maši pobožnost za birmanke in 
birmance ter starše, po maši srečanje Župnijskega pastoralnega sveta, vabljeni… 

¥ Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, da so bili pazniki lepi in doživeti, našim 
cerkvenim ključarjem, bralcem, pevcem, organistu Antoniu in vsem, ki ste prišli k praznovanju 
božiča in svetim mašam in pri njih sodelovali… 

¥ Cerkev v JANUARJU urejajo verniki SEL; hvala vernikom RIGONC za mesec DECEMBER!  
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

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: 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 

Ponedeljek: 03. 01. 
Presveto Jezusovo ime 

 

 Dobova 18h - 
 

na čast Materi Božji in Nebeškemu Očetu v zahvalo 
za ZDRAVJE 

Torek: 04. 01. 
Elizabeta Seton, red. 

 

Dobova 18h 

 

+ 
 

Cene KEŽMAN 

Sreda: 05. 01. 
Emilijana (Milena), dev.

   

Dobova 18h 
 

- 
 

za DUŠE v  VICAH 

Četrtek: 06. 01. 
SVETI TRIJE KRALJI 

     

 

Dobova 18h 

 

+ 
 

Jožef HORVATIČ 

Petek: 07. 01. 
Rajmund, duhovnik 

   
 

 Dobova 18h 
 

+ 
 

duhovnik – lazarist Franc RATAJ 

Sobota: 08. 01. 
Severin Noriški, opat 

              

          
 
 
 
 

              Dobova 18h                                               

 

 

+ 

 

 

Jože, Terezija, Franc in Ana DERŽIČ iz V. Obreža 

Nedelja: 09. 01. 
Nedelja Jezusovega 

krsta 

Hadrijan, opat 

Pij IX., papež 

     

    Dobova 8h 

 
   

  Dobova 10h 

 

 

+ 
- 
 
 

+ 
- 

 

mama Veronika, 1. obl. in oče Anton CVETKOVIČ 
pri sveti maši blagoslov otrok 
 

Marija KOSTEVC, obl. ter ++ KOSTEVČEVI 
pri sveti maši blagoslov otrok 


