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“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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Narodi bodo videli tvojo pra-
vičnost, vsi kralji tvojo slavo. 
Dali ti bodo novo ime, ki ga 
bodo določila Gospodova 
usta. Čudovita krona boš v 
Gospodovi roki, kraljevski ve-
nec v roki svojega Boga.

Pripovedujte med narodi  
o Gospodovih čudovitih delih!

Različni so duhovni darovi, 
Duh pa je isti. Različne so služ-
be, Gospod pa je isti. Različna 
so dela, isti pa je Bog, ki dela 
vse v vseh.

Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu 
njegova mati: »Vina nimajo.« 
In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš 
od mene, žena? Moja ura še ni 
prišla.« Njegova mati je rekla 
strežnikom: »Kar koli vam reče, 
storite.«

Od vseh Jezusovih čudežev, pa naj bodo to ozdravitve bolnikov, 
pomnožitve kruha ali obuditve od mrtvih, je spremenitev vode 
v vino na svatbi v Kani prvi čudež. Danes se ob tem čudežu 
mnogi ljudje zgražajo. Kaj Jezus ni imel imel kaj boljšega za 
delati na svetu, ki je poln bolnih in pomoči potrebnih ljudi?! 
Poleg tega je dejal, da njegov čas še ni prišel. Šele zaupanje, ki 
ga je imela vanj njegova mati, je sprožilo njegovo dejanje. Sploh 

pa Marija igra tukaj osrednjo 
vlogo. Ona je tista, ki je opazi-
la pomanjkanje vina. Jezusa 
pa je opozorila na to. Kaj pa ta 
pripoved danes nam pove? Za 
Jezusa so pomembne tudi na 
videz banalne, majhne skrbi 
in stiske ljudi. Seveda bi bila 
svatovska družba, ki bi pristala 
“na suhem”, za novoporočenca 
huda neprijetnost. Ko pa to 
primerjamo z boleznimi kot 
je gobavost, slepota, lakota ali 
smrt - je pravzaprav malenkost. 
Kljub temu je Jezus posegel  
v dogajanje. Jezus poskrbi za 
nas tudi takrat, ko nas težijo 
vsakdanje skrbi . On bi namreč 
rad,  da bi življenje živeli veselo, 
da bi naše življenje bilo prazno-
vanje. Tudi zato je čudež v Kani 
njegov prvi čudež. 

Bog je postal 
človek,  

da bi tako bil 
z nami  

v trpljenju,  
pa tudi v veselju.  
Potrebujemo 
ga tako tukaj 
kot tudi tam.



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

321. Ali je kristjan lahko 
popoln individualist?
Ne, kristjan ne more nikoli 
biti popoln individualist, 
kajti človek ima že po na-
ravi družbeno razsežnost. 
Vsak človek ima mater in 
očeta; sprejema pomoč 
od drugih in je dolžan po-
magati ter razvijati svoje 
talente v dobro vseh. Ker 
je človek »podoba« Boga, 
na neki način odseva 
Boga, ki v svoji globini ni 
osamljen, temveč je tro-
edini (in s tem življenje, 
ljubezen, dialog in izme-
njava). Ljubezen je konec 
koncev osrednja zapoved 
za vse kristjane; po lju-
bezni smo v globini in v 
osnovi napoteni drug k 
drugemu: »Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega 
sebe« (Mt 22,39).

BRATJE v Svetem pismu
JAKOB IN EZAV
Spori zaradi dedišči-
ne tudi v naših časih 
niso na žalost redki.  
V stari zavezi je bil med bra-
toma Jakobom in Ezavom 
več desetletij razdor. Tudi 
danes se otroci večkrat 
pritožujejo, da starši nima-
jo vseh svojih otrok enako 
radi. To se je dogajalo tudi 
pri Izaku in Rebeki. 
Jakob in Ezav sta dvojčka. 
Ezav je prvorojenec in zato 
mu pripada očetov blagoslov in s tem dediščina. Postal 
je lovec in je Izakov ljubljenec. Jakob pa se drži doma in 
je mamin ljubljenec. Zdi se, da Ezavu ne pomeni bogve 
kaj njegovo prvorojenstvo, kajti hitro ga je prodal. Ko 
je prišel lačen z lova, je prodal Jakobu prvorojenstvo za 
krožnik leče. Verjetno služi ta prizor za upravičevanje po-
znejše prevare. Ko je namreč Izak ostarel in je začutil, da 
se bliža njegova smrt, je poklical Ezava, da mu pripravi 
njegovo priljubljeno divjačinsko jed. Potem bi ga pa rad 
blagoslovil kot svojega prvorojenca. Rebeka je to slišala 
in je z Jakobom prevarala slepega Izaka, tako da je bla-
goslovil Jakoba. Tega postopka ni bilo možno razvelja-
viti. Jakob je zbežal od svojega brata, ki je bil razumljivo 
jezen nanj. Ko bi se čez 20 let rad vrnil domov, se je še 
vedno bal, da se bo Ezav maščeval, vendar se je ta spra-
vil z njim.
Pri tej pripovedi je čudno, da Bog blagoslovi Jakobo pre-
varo. Bog je že ob nosečnosti Rebeki razodel, da bo sta-
rejši moral služiti mlajšemu. Jakob je tudi tisti, ki se mu 
je prikazala lestev v nebesa in ki se je bojeval z Bogom. 
Ni povsem jasno, s kom se je bojeval Jakob. Če je to res 
bil Bog, je to zadnjič v stari zavezi, da je človek imel tele-
sni kontakt z Bogom. Tam je Jakob dobil tudi ime Izrael 
in postal začetnik izraelskega ljudstva. Ezav velja za za-
četnika edomitov. 
Bog ubere svoja lastna pota za zveličanje ljudi. Tudi tak-
rat ko teh poti ni mogoče vedno razumeti in odobravati. 



»Od tega vina pijemo še danes!« je dejal sv. Hieronim. 
Od tega vina pije danes še Cerkev, da bi tako ostala 
vesela in živa. Ne pa muzejski okras,  ladja zaprta v 
steklenici, na njej pa zamašek in konec. Ladja-Cerkev 
naj izpluje k ljudem in jim pripoveduje o Jezusovi 
ljubezni in veselju do življenja.

SVETNIKI v tem tednu
P Anton, puščavnik
T Marjeta Ogrska, redovnica
S Suzana, mučenka
Č Fabijan in Boštjan, mučenca
P Neža (Agnes, Janja), mučenka
S Vincencij, mučenec
N TRETJA NEDELJA MED LETOM

Sveti Sebastijan (Boštjan)

20. januarja praznujemo 
god sv. Sebastijana.  

Živel je v tretjem stoletju  
in je bil najbrž stotnik  

cesarske  garde. 
Po mnogih cerkvah je 

prikazano njegovo »prvo«-
mučenje. Potem ko je slišal 
cesar Dioklecijan za njegovo 

vernost, ga je dal lokostrelcem 
ustreliti. Prepričani so bili, da 

je mrtev, ampak je oživel.  
Ko je okreval, je zopet šel  

k cesarju, da bi ga prepričal, 
da nima smisla preganjati 

kristjane.  
Dioklecijan ga je dal usmrtiti 

- verjetno leta 288.

Jezusovi čudeži so namenjeni  
utrjevanju vere, vendar svojega 
oznanjevanja ni gradil samo na teh 
zunanjih znamenjih. Bila so pot, 
po kateri je hotel ljudi privesti do 
tiste stopnje, ko jim bo mogel reči:  
Blagor tistim, ki verujejo, čeprav 
niso videli. 
Čudež na svatbi v Kani je bil prvi.  
Kateri pa je bil zadnji? Ali ne tisti,  
ki ga je naredil tik pred smrtjo, ko je visel na križu? Nasprotniki 
so ga smešili: Stopi s križa, pa nas boš prepričal in ti bomo 
verovali! Jezus pa ni stopil s križa. Ni hotel s tem dokazova-
ti, da je Božji Sin. Storil pa je drugačen čudež, čudež, ki ni 
bil za oči, čudež, ki ima večjo moč do človeških src, kot bi jo 
imel sestop s križa. Čudež, vreden Božjega Sina. Odpustil je 
svojim ubijalcem. Molil je zanje. 
Kristjani vseh časov so si želeli in tudi danes si želijo čudežev, 
ki bi bili za oči. Kam ve romajo, da bi jih videli. Kako lahko bi 
bilo ob takih čudežih verovati, si mislijo, kako lahko prepri-
čati nevernike.
Kaže pa, da Jezus misli drugače. Od nas pričakuje, da pre-
rastemo tisti prvi čudež iz Kane. Pričakuje vero, ki ne sloni 
na tem, kar je videla. Vse več znakov je, da pričakuje od 
nas, naj tudi mi delamo čudeže, podobne onemu njego-
vemu zadnjemu. 
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Januar - mesec verskega 
tiska in nedeljo Božje besede 
bomo v naši župniji zaznamo-
vali z razstavo Svetih pisem, 
ponudbo nakupa Svetega pis-
ma in tako imenovanim »mini 
antikvariatom« - to pomeni, 

da vas naprošamo, da do sobote prinesete knjige, ki jih 
imate doma, jih ne rabite oziroma jih lahko odstopite dru-
gim. Knjige bodo vsem na razpolago. Prispevki, ki jih boste 
dali za knjige, bodo namenjeni za potrebe župnije.

Učenec je povabljen, da od poslušanja ali  
branja Božje besede stopi na pot oznanjevalca. 

OZNANILA:
•	Danes je druga nedelja med letom. 
•	Prihodnja nedelja je tretja nedelja med letom. 
•	Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma,  

ki ga je papež Frančišek s pismom »Odprl jim je um« 
leta 2019 razglasil za vso Cerkev.
•	Na razpolago je Glasilo.SVETE MAŠE  

od  17.1. do 23.1.2022
PONEDELJEK

   7.30 V čast sv.  Antonu v zahvalo 
  Za + Antona Liparja 
 18.30 Za + Vojka Ostrožnika 
  Za zdravje in spreobrnitev otrok

TOREK
 7.30 Za + Ivana Kladnika
  Za zdravje
18.30  Za + Barbaro Šip in 
  + iz družine Kočet
  Za zdravje in spreobrnitev otrok
  Za + Jožico Kuhar, 8. dan
 SREDA
 7.30  Za + Albina Prepadnika
  Za + Ivana Koželnika
  Za zdravje 
 18.30 Za zdravje in spreobrnitev otrok
         ČETRTEK
 7.30 Za + Stankota Smrkolja 
  Za + Terezijo Špilak
 18.30 Za zdravje in spreobrnitev otrok
  Za + Trudo Samec
 PETEK
 7.30 Za zdravje
  Za ozdravitev družinskega debla
 18.30 Za + Franjota Žabota
  Za zdravje in spreobrnitev otrok
               SOBOTA
  7.30 Za + Pavlo Knehtl / Za  zdravje
  Za + Marto Kač
18.30  Za zdravje in spreobrnitev otrok
 NEDELJA
 8.00 Za + Marto Kač
  Za  žive in + župljane
 10.00 Za + Julijano Lovašič, moža in starše
  Za + Francija Zajtla

V okviru 3D večerov 
bo v soboto, 22. 1. 2022 
ob 19.15 uri med nami 

kot gost debatnega večera 
mladi misijonar 

Cyprian Mbaziira. 
Njegova domovina je 
afriška država Uganda.

Božja ljubezen do mene je bila zelo velika. 
Ko razmišljam o moji življenjski zgodbi…

lahko rečem v tem se skriva Bog.

NAPOVEDUJEMO
* 24. januarja - dan češčenja Najsvetejšega.
* 30. januarja - slovesnost ob prazniku svetega Ja-
neza Boska. Slovesnost bo vodil dr. Janez Vodičar. 


