
1. berilo: Iz 40,1-5.9-11 ali Iz 42,1-4.6-7; Psalm: Ps 140 ali Ps 29;  

2. berilo: Tit 2,11-14; 3,4-7 ali Apd 10,34-38; Evangelij: Lk 3,15-16.21-22. 
 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA; Hadrijan, opat, Pij IX., papež 
 

09�01�2022 
 

Ljubim te, nad teboj imam veselje! 
  

Janez Krstnik je rekel, 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. Z njim je izkazoval svojo navzočnost, npr. goreči grm, ki ni zgorel, ko je govoril Mojzesu. 
Podoba ognja je bila uporabljena tudi kot simbol Božje slave, njegove zaščitniške navzočnosti, 
njegove svetosti, njegove pravične sodbe  ter njegove jeze nad grehom in zlom. Je tudi 
znamenje prisotnosti in delovanja Svetega Duha. Božji ogenj nas očisti in očiščuje ter v nas 
zaneti strastno ljubezen, sveto željo ter spoštovanje in strahospoštovanje do Boga in njegove 
besede. Jezus je prišel, da nam podari ogenj svojega Duha, da bi lahko živeli na njegov način, v 
njegovem Duhu, da bi gledali, poslušali, doumevali, se odločali, ravnali, ustvarjali odnose na 

njegov način, v duhu evangelija. V moči Duha moremo izžarevati 
njegovo veselje in resnico svetu, ki obupno potrebuje Božjo luč in 
resnico. Po Duhu ima njegova beseda moč, da spremeni in preoblikuje 
naša življenja, da bomo goreča luč, ki bo drugim kazala na Kristusa, jim 
omogočala videti njegovo navzočnost in delovanje sredi tega sveta. 
Tako kot Janez Krstnik smo tudi mi poklicani, da pričujemo o luči in 
resnici Kristusa. Zaradi tega smo vabljeni, da smo odprti za delovanje 
Svetega Duha, da ga vabimo v vse, kar smo, in mu dopustimo, da sme 
vse preobražati s svojim ognjem. Janez je oznanjal krst pokore za 
odpuščanje grehov. Zakaj se je torej Jezus, ki je bil brez greha, podvrgel 

Janezovemu krstu? V njegovi ponižni pokorščini lahko vidimo napoved "krsta", ki ga je bil 
deležen v krvavi smrti na križu. S krstom je sprejel in začel pot svojega poslanstva kot trpeči 
Božji služabnik, ki ga je napovedal prerok Izaija. Dovolil je, da je bil prištet med grešnike in umrl 
za nas kot grešnik. Naše grehe je vzel nase, da bi nas osvobodil in nam omogočil življenje v sebi 
kot Božjemu Sinu. Oče je razglasil popolno veselje nad Sinom in to povedal tako, da so ga vsi 
slišali. Ob tem se je razodel tudi Sveti Duh, ki ga je mazilil za njegovo službo. Ta se je začela 
tistega dne, ko se je dvignil iz vode reke Jordan. V tem milostnem trenutku je postal vir Svetega 
Duha za vse, ki bodo verovali vanj. Ob njegovem krstu so se odprla nebesa za vse človeštvo. Vse 
vode so bile posvečene z njegovim spustom vanje. Maziljenje s Svetim Duhom je pomenilo 
začetek novega stvarstva. Ko zremo njegov krst, smo povabljeni, da zremo tudi skrivnost krsta, 
ki smo ga bili deležni. Cerkveni oče Gregor iz Nazianza (329-389) nas spodbuja: "S krstom 
bodimo pokopani s Kristusom, da bi z njim vstali; z njim pojdimo, da bi z njim vstali; z njim 
vstanimo, da bi bili z njim poveličani." Povabljeni smo, da ozavestimo, kako smo bili osvobojeni 
iz sužnosti greha in smrti, da smo bili tudi mi maziljeni s Svetim Duhom in so se nad nami odprla 
nebesa, iz katerih Oče nenehno izraža svoje veliko veselje nad nami kot svojimi ljubljenimi sinovi 
ali hčerami. Vsi smo poklicani biti "luč" in "sol" Božjega kraljestva, ki izžareva lepoto in vonj 
njegovega usmiljenja in dobrote za vse ljudi. Kristus želi, da bi njegova ljubezen in resnica sijala 
po nas, da bi mnogi našli novo življenje, svobodo in veselje v Svetem Duhu. Če se mu izročimo in 
se mu damo na razpolago z vsem, kar smo in imamo, nas je vedno pripravljen prenoviti in 
preoblikovati po svoji podobi z darom in delovanjem Svetega Duha. Po njem smo maziljeni za 
poslanstvo kot ambasadorji Božjega kraljestva pravičnosti, miru in veselja. 



                Bogoslužni teden:  09.01.2022 - 16.01.2022 

¥ 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 reden VEROUK. Otroci vabljeni, da k verouku prinesete dar za revne 
otroke, kar ste zbirali v Adventni akciji »OTROCI ZA OTROKE«; danes je pri svetih mašah blagoslov otrok. 

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

¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega in molitev spreminja nas in svet! 

¥ JANUAR je mesec Verskega tiska, zato običajno poravnavamo naročnino na verske časopise in 
to je tudi priložnost za razmislek o pomenu verskega tiska v duhovnem življenju. Ta ima 
neprecenljivo vlogo pri poglabljanju vere pa tudi pri oblikovanju naših stališč, zasidranih v 
krščanstvu. Če ne poznamo krščanskih vrednot, jih ne bomo znali zagovarjati v pogovoru z 
drugimi in v javnosti, pa tudi ne po njih živeti. Zato ima verski tisk neprecenljivo vlogo pri 
oblikovanju našega krščanskega svetovnega nazora. Radi si ga oskrbimo… 

¥ KRST: Človek pri krstu prejme duhovni DNK. Človeški duh sprejme Božjega duha. Samo v Njem 
lahko spozna, da je Bog v resnici Oče in on Njegov ljubljeni otrok. Ta duh nam odpira oči, da 
znamo ločiti resnico od laži; odpira nam ušesa, da slišimo, kaj nam Bog govori po dogodkih in 
ljudeh. On ogreva naša srca, da v njih ne ugasne ljubezen. Bog daje človeku svobodo, da se sam 
odloči, ali bo prejeti duhovni genom aktiviral, ali pa bo ta v njem preprosto spal. Na nas je torej. 

¥ Cerkev v JANUARJU urejajo verniki SEL; hvala za čisto cerkev in veroučno učilnico!  
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

za interno uporabo izdaja: Župnija Dobova 

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 

Ponedeljek: 10. 01. 
Gregor Niški, škof 

 

 Dobova 18h 

 

+ 
 

Marija VUČAJNK, 1. obl. 

Torek: 11. 01. 
Pavlin Oglejski, škof 

 

  
Dobova 18h 

 

+ 
 

Vinko VUČAJNK, 1.obl. 

Sreda: 12. 01. 
Tatjana (Tanja), muč. 

   

   Dobova 7h 
 

- 
 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 13. 01. 
Hilarij, škof 

 

 Dobova 18h 

 

+ mož in oče Anton TOPORIŠIČ ob RD,  
starši TOPORIŠIČ in UREK ter sorodniki 

Petek: 14. 01. 
Odon (Otonn), prior 

   
 

 Dobova 18h 
 

+ 
 

Ivan CURHALEK (dar: Damjan in Majda MLEKUŽ) 

Sobota: 15. 01. 
Absalom, škof 

              
          
 
 
 
 

              Dobova 18h                                               

 

 

+ 

 

 

Jože in Roza ter sorodniki JURMAN iz Dobove 

Nedelja: 16. 01. 
2. navadna nedelja – 

nedelja verskega tiska 

     

    Dobova 8h 
    

  Dobova 10h 

 

 

+ 
 
 

+ 

 

Ivo in Kata BARIĆ 
 

Pepca BOSINA 



Odgovarja: Matej Užmah CM, župnik; http://zupnija-dobova.rkc.si, E-mail: matej.uzmah@rkc.si; GSM: 070-386-412 


