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Jn 2,1–11  
 

PRVI ČUDEŽ 

»Nezaslišano: učitelj vere 
in življenja po njej, ki se 
razglaša za Božjega Sina, 
začenja svoje javno 
delovanje s sumljivim 
čudežem spremenitve vode 
v vino. In to zato, da ohrani 
veselo razpoloženje pri 
napol pijanih svatih!« se 
pohujšujejo pobožni ljudje. 
Mislijo, da ima Bog strašno 

rad tiste, ki zavračajo vse, kar človeku nudi kakšen užitek ali veselje – tudi okusno 
hrano in dobro pijačo. Kot da so te stvari iznajdba hudiča, da nas z njimi spelje proč 
od Boga!  
Farizeji so bili o sebi prepričani, da so od vseh ljudi najbližje Bogu. Nekoč so 
apostolom izrazili svoje ogorčenje nad Jezusom, ki je z veseljem sprejel kakšno vabilo 
na kosilo ali večerjo. Učenci so mu to najbrž povedali in ob neki priložnosti je Jezus 
farizejem v obraz rekel: »Ko je prišel Janez Krstnik, ki ni ne jedel ne pil, ste rekli 
'Hudega duha ima!', zdaj pa je prišel Sin človekov, ki je in pije, pa pravite 
'Požrešnež in pijanec je!'« Lahko smo prepričani, da Jezus pri jedi in pijači ni 
nikoli pretiraval. S svojim zgledom pa kaže, kako naj človek Božje darove uživa 
brez greha in v živi hvaležnosti do Boga. Obstajajo nekateri strogi redovi, ki se 
močno odpovedujejo hrani, pijači in tudi spanju, vendar ne zato, ker bi na vse 
to gledali z zaničevanjem, ampak zato, da dvigajo svojega duha. Toda še na 
misel jim ne pride, da bi tak način življenja vsiljevali drugim ljudem, ki živijo 
sredi sveta, ali da bi jih zaradi tega, ker se vsemu temu ne odpovedujejo, imeli 
za slabše. Bog je vesel, ko vidi, da smo srečni in da njegove darove sprejemamo s 
hvaležnim srcem. Saj smo tudi mi veseli, ko vidimo, da nekdo, ki smo ga obdarili, dar 
z veseljem sprejme in ga uporablja. 
Na svatbi v Kani je Jezus spremenil vodo v vino in tako razodel svojo Božjo 
moč. To je njegov najbolj »popularen« čudež. Površni ljudje vidijo v tem samo 
vino kot pijačo, ki je na svatovščini pač ne sme manjkati. A Jezus nam sporoča, 
da se v kraljestvu njegovega Očeta čista voda spreminja v žlahtno vino, kakor 
se mora mlačnost spremeniti v dejavno gorečnost. Po čudežu se je spremenilo 
mišljenje svatov. Notranje so bili preobraženi in okrepčani. To je bistvo.  

Po: S. Čuk, Misli srca 



3. nedelja med letom - nedelja Božje besede, 23.01.2022 
URA MINISTRIRA POJE BERE 
07:00 
 

Sara Brvar 
Zoja Pahole Podbregar 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Primož in  
Valerija Jerman 

10:00 
 

Gašper Orehovec 
Špela Orehovec 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije  

Jani Lencl 
Polona Semprimožnik 

Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz Vidma in Novega 
naselja. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA JANUAR: Molimo za 
ljudi, ki so zaradi vere diskriminirani in preganjani, da bi v 
skupnosti, kjer živijo, dosegli priznanje svojih pravic in 
dostojanstva, ki izhaja iz dejstva, da smo si vsi med seboj bratje. 
 

POGREBI SE OPRAVIJO PO NAVODILU VLADNIH UKREPOV! 
Ob pogrebih naših svojcev je prav in hvale vredno, da se vsaj 
takrat z zakramentom sprave očedimo za prejem sv. obhajila.  
Vsi navzoči naj upoštevajo pogoj PCT. Drugače vstop na 
lastno odgovornost.  
PRI OPRAVLJANJU VERSKE DEJAVNOSTI upoštevajmo vladna 
navodila (maske, razkuževanje, varnostna razdalja, pogoj PCT,...). 
 

BERIMO VERSKI TISK 
ZA ZDRAVO PAMET 

VERSKI TISK 2022 - 
Družina: 130 eur - Družino 
lahko kupite tudi na pošti 
ali jo naročite pri 
pismonošu; - Ognjišče: 
35,00 eur; Milijonar 
dobrote: 6 eur; Božje 
okolje: 26,40 eur; 

Misijonska obzorja: 9 eur; Prijatelj: 13,80 eur;  Mohorjeve knjige: 51,00 
eur; Mohorjev koledar: 20€. Na voljo sta vam: Marijanski koledar: 2,50 
eur; Pratika: 6,50 eur. Referentka za verski tisk Marija Podlesnik je na 
voljo po vsaki nedeljski sveti maši. VERSKI TISK nam pomaga in 
spodbuja naše misli in dejanja k verskemu življenju. 

 

KRSTNA NEDELJA - je vsaka zadnja nedelja v mesecu. Če je le 
mogoče, se držimo reda in to upoštevajmo. Otroke prijavite 
pravočasno, vsaj mesec dni pred svetim krstom. 



 

Kaj imam s teboj, žena? Moja ura 
še ni prišla. (Jn 2,4) 

Jezus, strokovnjaki za Sveto pismo 
poskušajo na vse načine omiliti 
odgovor, ki ga v današnjem 
evangeliju daš svoji materi. Pa jim 
nekako ne uspe: tvoje besede 
ostajajo v vsakem primeru trdne, 
skoraj osorne. 
Zame to ni pomembno. 
Jezus, jaz si te rad predstavljam 
malce nejevoljnega, tako kot smo mi, kadar smo prisiljeni nepričakovano 
spremeniti načrt. Saj veš! Tisti telefonski klici, ko mislimo, da bomo imeli mir; 
tisto zvonjenje pri vratih, ko  ne pričakujemo več nikogar; tiste prošnje za 
usluge, ki nas presenetijo kot strela z jasnega ! 
Jezus, strokovnjaki za Sveto pismo naprezajo možgane, da bi pojasnili, kaj 
naj bi pravzaprav bila ta tvoja ura. 
Meni ni do tega, da bi vedel do milimetra natančno. 
Jezus, meni je všeč predstava, da je tista tvoja ura kakor kakšni naši načrti in 
programi, ki jih tako dobro pripravimo, potem pa se nam podrejo, ker kakšen 
nadležnež ! 
Jezus, rad si predstavljam, da si poleg mene in tako kot jaz v težavah zaradi 
načrtov, saj te tako lahko prosim, da mi pomagaš postati kakor ti. 
Ti prestaviš svojo uro v veselje ljudem. 
Pomagaj tudi meni, da bom naravnal uro in svoj dnevni program v 
veselje in dobro ljudi. 

T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 
 

+++ 
V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker Bog se prevzetnim upira, 

ponižnim pa daje milost. (1 Pt 5,5) 

KLJUČARJI imajo sestanek v nedeljo, 23.1. po 10. sveti maši. 
Udeležba obvezna. 
 

Molitvena osmina se prične 18.1.. Povabljeni smo k molitvi za 
edinost kristjanov in k bogoslužju. 
 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Zavodu sv. 
Stanislava vas vabita na dan odprtih vrat, ki bo potekal v soboto, 29. 
januarja 2022. Ažurne informacije glede dneva odprtih vrat in 
informativnih dni spremljajte na posebni spletni strani za bodoče 
dijake: vpis.stanislav.si. Lepo vabljeni. 
 

Srečanje KARITAS bo v sredo, 19.1. ob 19. uri, v cerkvi. 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
17.01. 
2022 

Anton 
(Zvonko), 
puščavnik, 

opat 

 
07:00 
 

 
* moža Antona Štifterja ob g. 
 

TOR 
18.01. 
2022 

 

Marjeta 
Ogrska, 
kneginja, 

dominikanka 

 
07:00 
 

 
* oč. Edija Drnulovca, obl. sp. vseh 
Drnulovčevih 

SRE 
19.01. 
2022 

Makarij 
Aleksandrijski, 

opat 

 
07:00 
 

 
* Marijo Remic, osmina 

 

ČET 
20.01. 
2022 

Fabijan, pap., 
Sebastijan 
(Boštjan), 
mučenec 

 
 
07:00 
 

 
 
* Slavka Padežnika 

PET 
21.01. 
2022 

 

Agnes (Neža, 
Janja), devica, 

mučenka 

 
07:00 
 

 
* Jožeta Pečovnika  

SOB 
22.01. 
2022 

 

Vincencij 
(Vinko), 
diakon, 

mučenec 

07:00 
 
17:00 

* moža in oč. Milana Drolca, obl., sp. mame 
Ane in Franca ter sestre Olge 
* sina Boštjana in starše Vinkota in 
Frančiško Roter ob g. 

NED 
23.01. 
2022 

 

Nedelja 
Božje 

besede 

07:00 
10:00 
 

+ žive in rajne župljane 
+ Franca in Marijo Urankar 
+ mamo Evo Marko, 2. obl., sp. oč. Ivana 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. (Lk 2,14) 

 

»Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jožef Turinek – 
župnik. Tedenska izdaja. Tehnična priprava: Niko Čvan, tel: 070/846-191 

ali e-pošta: niko.cvan@gmail.com. Možnost tipkarskih napak. Naklada 
365 izvodov. OZNANILO na internetu: http://www.vransko.net/ ŽUPNIK 

JOŽEF: 031/387-001, zupnijavransko@gmail.com NAŠ DOM: 03/703-42-
20, 040/451-733, ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA 

PEČOVNIK HADŽIČ: 031/227-694, KRISTINA REBERŠEK: 031/336-
950, ŽUP. GOSPODINJA J. ŠTEFANČIČ: 040/299-480  URADNE URE 
ŽUP. URADA: dnevno, razen srede in nedelje, od 9. do 10. ure. PETJE 

NA POGREBIH in POROKAH:  
Frančka L. Čvan - 070/866-065 ali Amadeja Juhart - 041/945-960 


