
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

JEZUASA POVABIJO NA SVATBO 

 

Evangelij današnje nedelje govori o svatbi v galilejski Kani. Na kratko ga 

povzemimo. V galilejski Kani, vasici, nedaleč od Nazareta, je bila svatba. 

Tam je bila tudi Jezusova mati in morda so bili prav zaradi tega »na svatbo 

povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci«. V nekem trenutku jim je 

zmanjkalo vina. Nevarno je bilo, da bi se slavje za novoporočenca 

sprevrglo v sramoto, ki bi ju spremljala vse življenje. Marija, ki je prva 

opazila zadrego, pritisne na Sina, naj se ju usmili in naredi čudež. Jezus 

naroči, naj vrče napolnijo z vodo, ki jo spremeni v vino, boljše od onega, ki 

so ga pili prej. 

Kaj nam je hotel povedati Jezus s tem, da se je udeležil poročne gostije? Na 

ta način je počastil zakonsko zvezo med moškim in žensko, potrdil, da je to 

nekaj lepega in da jo je hotel Stvarnik ter jo tudi blagoslovil. Želel pa nas je 

poučiti še o nečem drugem. Z njegovim prihodom na svet se je uresničila 

mistična poroka med Bogom in človeštvom, ki so jo napovedovali preroki, 

ko so govorili o »novi in večni zavezi«. Bog je mnogokrat govoril o svoji 

ljubezni do človeštva v podobi zakonske ljubezni. V Kani sta se srečala 

simbol in resničnost: poroka dveh mladih je priložnost, da spregovorimo o 

nekem drugem Ženinu in Nevesti. 
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PRVI MESEC NOVEGA LETA JE TEDEN MOLITVE ZA 

EDINOST KRISTJANOV (MOLITVENA OSMINA), OD 18.-25.JAN. 

»Prizadevaj si pravičnost, da boš živel« . To je glavna misel letošnjega 

tedna molitve za edinost kristjanov. Izbrali so jo kristjani iz daljne 

Indonezije, deželi z 265 milijoni prebivalcev, med katerimi je 

komaj 10% kristjanov, 89% pa muslimanov. Gospodarski 

uspeh je v to deželo prinesel ne samo dobro, ampak tudi 

veliko slabega (nasilje, spori, korupcija, uničevanje okolja, 

trgovanje z ljudmi, … Obsega več kot 17.ooo otokov, 1.300 

narodnih skupnosti in preko 740 krajevnih jezikov. Ob vsej 

pisanosti narodov, jezikov in ver, so Indonezijci skozi stoletja živeli po 

načelu solidarnosti in sodelovanja. Drug z drugim so delili vse sestavine 

življenja; delo, žalost in praznovanje. Vseskozi so si bili kot bratje in sestre. 

Ta harmonija je danes v več pogledih ogrožena. Gospodarska rast v zadnjih 

10-letjih je zgrajena na medsebojnem tekmovanju (konkurenca), ne pa 

sodelovanju . Na vseh področjih se je vrinila korupcija, ki izigrava zakone  

in povzroča revščino. Zato geslo, »Prizadevaj si za pravičnost, da boš 

živel«. 

Svet je razdeljen, naša molitev pa je skupna in zato močna. Poklicani smo, 

da pričujemo za pravičnost in postanemo orodje Kristusove milosti, ki 

ozdravlja razdeljeni svet.  

Naše Prekmurje, kjer živi največ evangeličanov, letos praznuje 100 letnico  

priključitve Sloveniji. Skupaj z njimi se veselimo 

tega dogodka in tudi lepega ekumenskega 

sodelovanja z njimi. Isto velja tudi za vernike Srbske 

pravoslavne Cerkve med nami, ki bo letos 

praznovala 800 letnico samostojnosti. Dosegla jo je 

6. decembra 1219 pod prvim nadškofom svetim 

Savo.  

 

NAROČNINA ZA VERSKI TISK: Hvala vsem, ki ste že plačali 

naročnino za posamezne revije za to leto. V kolikor pa še niste uspeli, se 

lepo priporočam, da v tem mesecu to naredite. Če kdo ne bi bil več 

naročnik kakšne revije, lepo prosim, da to sporoči. Kar nekaj izvodov 

ostaja in jih nihče ne vzame, plačati pa moramo.  

Naročnina v letu  2019:  Družina = 109,20;  Ognjišče = 33,50 €. Prijatelj =  

11,70 . Misijonska obzorja = 9,-;  Mohorjeve knjige = 48, Hvala za plačilo!

  



OČALA ZA MISIJONE:  Dragi župljani, zelo znate presenetiti. V nedeljo 

ste prinesli toliko očal, da je bila škatla polna. Iskrena hvala! Tisti, ki jih še 

ima doma in jih ne potrebuje, jih prinesite do konca meseca in dajte v 

škatlo, na prostoru za tisk.  

Takoj februarja, vsa ta očala posredujemo na Misijonsko 

središče Slovenije v Ljubljano, kjer jih bodo predali 

zaposlenim v optiki  Glasmaher. Tam jih bodo pregledali, 

jih primerno popravili in pripravili za v misijone.  

     

ŽUPNIJSKO ROMANJE: V letošnjem letu romamo od 21. – 23.  junija 

2019, v Avstrijo in Nemčijo. In sicer: Dunaj, Linz, St. 

Florian, Melk in Krems, Altötting. Prijavite se lahko 

pri gospe Nežiki Brglez, kjer dobite tudi vse ostale 

informacije. Prosim, če to storite čim prej, sicer bo 

prepozno. Prijave bodo sprejemali iz cele Slovenije, če 

nas ne bo dovolj.  

 

ZAKONSKA SKUPINA: Vljudno naprošamo in 

vabimo mlajše zakonce, da se vključijo v zakonsko 

skupino, ki ima že tretje srečanje  febr. 2019, ob 19.00 

v župnišču.  Točen datum v naslednjem ML. 

S tem nimate nobenih obveznosti, veliko pa pridobite. 

Dobrodošli, pridružite se. 

 
OTROCI ZA OTROKE: Ves adventni čas so veroučenci  prebirali 

adventni misijonski koledar o Frideriku Baragi in se kdaj kakšni stvari 

odrekli in to namenili otrokom v misijonih. Dragi 

otroci, lepo prosim, da te »šparavčke« prinesete k 

verouku in oddate katehistinji. Lahko pa prinesete v 

cerkev in odložite pri jaslicah. Spoštovani starši, Vas pa  

prosim, da jih na to spomnite. Zadnji čas, da to 

prinesejo je konec meseca, 31. januar. Hvala Vam, ker 

jih učite dobrodelnosti. Nikoli jim ne bo v življenju 

ničesar manjkalo, če bodo znali biti dobri.   

 

ZA DOBRO VOLJO:   POLICAJ ustavi klateža: ''Kdo ste vi?  – ''Sem 

analfabet.'' – Policaj: ''Kdo ste?'' – ''Analfabet.'' - Policaj: ''Črkujte mi prosim, da 

zapišem.'' 
 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

OBRAMBA – Učitelj: ''Erik, kaj je to legitimna obramba?'' – Erik: ''To je, ko so 

ocene tako slabe, da sem primoran obvestilo staršem podpisati sam.'' 
 

DELAVNOST – Šef uslužbencu: ''Želim, da se 100ˇ% posvetite delu:'' – 

Uslužbenec: ''Saj se, šef. V ponedeljek 12%, v torek 23%, v sredo 40 %, v četrtek 

20% in v petek 5%.''  

 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 20. jan. 2019 

2. navadna ned. 
 
 

  7.30  za  žive in rajne župljane    /Blagoslov vode/ 

10.30  za  + Jožefo in Franca Špindler 

 PONEDELJEK   
     21. jan.  

 Neža, Agnes 
7.30     za + Marijo, brate, sestre, starše in Kmetečeve 
18.00   za + Antona Valantana  30. dan 

    TOREK 
    22. jan. 

Vincencij, Vinko 
7.30     za + Štefana in Marijo Doberšek obl., Vikico in  
                      sorodnike 

    SREDA 
    23. jan.  

Hnrik Suzo 7.30     za +  Roberta  Mohorka 

    ČETRTEK 
    24. jan.  

Frančišek Saleški 
18.00    za +  Mirana  Kokala 
   (Molitvena ura pred  S.R.T za nove duh. in red. poklice) 

     PETEK 
    25. jan.   

Spreobrnitev 
apostola Pavla 

18.00     za + Martina in Martino Jerič  obl. 

    SOBOTA 
     26. jan.  

Timotej in Tit. 
18.00     za +  Marijo Dvoršič in sorodnike Jerič 
                     (Molitvena ura pred S.R.T. za družine) 

   NEDELJA  
  27 jan.  2019 

3. navadna ned. 
Nedelja Svetega 
pisma 

7.30        za žive in rajne  župljane   

10.30   za  + Štefana Greifa obl., starše Greif in Skale 

 

ČIŠČENJE CERKVE: Iskrena hvala vsem pridnim v mesecu januarju iz 

Stražgonjce, februarja pa lepo prosim vaščane iz Sp. in Zg. Gorice 
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