
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

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 
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Papež Frančišek nas vabi, naj se v 
vsaki življenjski okoliščini obrnemo na 
Marijo. »Ko smo v težkih situacijah, ko 
pridejo problemi, ki jih ne znamo rešiti, 
ko čutimo tesnobo in nemir, ko nimamo 
veselja, pojdimo k Mariji in ji recimo: 
’Nimam vina. Poglej, kako se počutim, 
poglej moje srce, poglej mojo dušo. 
Recimo to Materi. Ona pa bo šla k 
Jezusu in mu rekla: ’Poglej tega in tega, 
nima vina.’ Potem pa se bo vrnila k nam 
in nam rekla: ’Karkoli vam poreče, 
storite.’« 
Zajemati iz vrčev za nas po papeževih 
besedah pomeni zaupati Besedi in 
zakramentom, da bi izkusili Božjo milost 
v našem življenju in bomo nekoč lahko 
vzkliknili: ’Najboljše vino si prihranil do 
sedaj!’ 

Po: M. Debevec, radio.ognjisce.si 
 

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 si ga v današnjem evangeliju dal 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 
 

SVATBA V KANI – UPANJE ZA 
VSE ZAKONCE 

V vsakem zakonu se zgodi to, kar se je 
zgodilo na svatbi v Kani. Začne se z 
navdušenjem in veseljem (simbol vsega 
tega je vino); toda to začetno 
navdušenje, tako kakor vino v Kani, se 
sčasoma izrabi in ga začne 
primanjkovati. Takrat pa človek stvari ne 
dela več iz ljubezni in z veseljem, 
ampak iz navade. Če človek ni pozoren, 
se na družino spusti kakor meglena 
sivina naveličanosti.  
Evangeljska pripoved kaže zakoncem 
pot, da ne bi zapadli v tak položaj ali pa 

 
 Za duhovno rast 
 
 



iz njega izšli, če so se v njem znašli: na 
svatbo povabite Jezusa! Če je on navzoč, 
ga lahko vedno prosimo, naj ponovi 
čudež, ki ga je storil v Kani: naj spremeni 
vodo v vino. Vodo navajenosti, rutine, 
hladnosti v vino ljubezni in veselja, ki bo 
boljše od tistega začetnega, kakršno je 
bilo čudežno vino v Kani. Povabiti Jezusa 
na svojo »svatbo« pomeni, da dajemo v 
svojem domu evangeliju častno mesto, da 
skupaj molimo, prejemamo zakramente, 
se udeležujemo življenja Cerkve.  

 

 Molitvena osmina za edinost 
kristjanov poteka od 18. do 25. januarja 
2022. Komisija za ekumenizem in 
medverski dialog je tudi letos pripravila 
knjižico z berili in nagovori za vseh osem 
dni.  

  »Vse delam novo« je naslov 
letošnjega Svetopisemskega maratona, 
ki se bo odvijal od 22. do 27. januarja. 
Več o dogajanju najdete na spletni strani 
Svetopisemski maraton. 
V času negotovosti in brezupa si želimo, 
da bi kristjani trdno verovali v gotovo 
upanje, da bo Gospod nekega dne vse 
naredil na novo. Prav vse negotovosti, 
skrbi in težave so za nas, Kristusove 
učence, priložnost, da se obrnemo k 
Njemu, se priklopimo na Vir in z vsemi 
pljuči zadihamo in zaživimo. 
Svetopisemski maraton je priložnost prav 
zato – da se znova z vsem srcem 
obrnemo k Njemu. Zaradi epidemije se 
bodo branje Svetega pisma in 
spremljevalni dogodki tudi letos odvijali na 
spletu. Veselimo se lanske izkušnje, ko se 

je zaradi spletne povezave lahko 
priključila res vsa Slovenija, od najmanjših 
in najbolj oddaljenih krajev pa do 
Ljubljane. 

 Otroci, ki so sodelovali v adventni akciji 
Otroci za otroke, so zbrali 398,26 € 
/skoraj polovico tega zneska je daroval en 
otrok!/. Bog povrni vašo dobroto! Darove 
bomo jutri nakazali Misijonskemu središču 
Slovenije. Z njimi pomagajo zgraditi 
otroške vrtce, šole in ambulante v deželah 
v razvoju. 

 Tudi v Trikraljevski akciji ste bili 
velikodušni. V nabiralnikih v zvonici ste 
darovali 1.147,59 €, v župnišče pa ste 
prinesli v ta namen 105 € /Zinka Polanšek 
35 €; Marija Mikl 20 €; Ivanka Prepadnik 
30 € in Lenka Sušnik 20 €/. Skupni 
znesek v ta dober namen torej znaša 
1.252,59 €. Hvala v imenu obdarovanih! 
 

 Naročnina za verski tisk v letu 2022: 
Ognjišče 35,00, Prijatelj 12,60€, 
Misijonska obzorja 9€, Družina 130€, 
Mavrica 44,90€, Beseda med nami 
27,00€, Božje okolje 33,00€, Magnificat 
63,70 €, Mohorjeve knjige 69,00 €. 
 
 Upoštevajte ukrepe za preprečitev 
širjenja virusa. Za vse starejše od 12 let 
je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT 
za vstop v cerkev in druge župnijske 
prostore. 
 
Darovalci za drenažo na 
Lešah: 
N. N. 20 €; N. N. 30 €; N. N. 38 
€; N. N. 65; N. N. 15 €: N. N. 10 
€. Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 41.253,91 €. 

HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
 
 



 
 

 

 

 

 

16. 1. 2022  –  2. NEDELJA  
MED LETOM 

 

7. 30  za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo Potočnik, obl., Marta z 
družino 
 
PONEDELJEK, 17. 1., Anton, puščavnik 
 

18.00 za +Floro in Ernesta Berložnik  
 
TOREK, 18. 1.; začetek tedna molitve za 
edinost kristjanov /ekumenska osmina/ 
 

18.00 za +starše Čapelnik in sorodnike 
 
SREDA, 19. 1.; 2. dan ekum. osmine 
 

7.30 za +Ano Dobrovnik, obl., Janez 
Štrekelj 
 
ČETRTEK, 20. 1., 3. dan ekum. osmine 
 

18.00 za +Urško Tasič in sorodnike 
 
PETEK, 21. 1., 4. dan ekum. osmine,  
sv. Neža, devica in mučenka 
 

7.30 za +Regino Skudnik Lodrant 

      
SOBOTA,  22. 1., 5. dan ekum. osmine  
 

18.00 za +Avgusta Šumah in sorodnike 
 
 

23. 1. 2022  –  3. NEDELJA MED 
LETOM, 6. dan ekum. osmine 

 
 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo in Mihaela Brglez 
 
 

 
 

MOLITEV ZA USPEH SINODE 
 

PRED TEBOJ SMO, SVETI DUH, 
KO SMO ZBRANI V TVOJEM IMENU. 

SAMO TI NAS VODI, 
BODI DOMA V NAŠIH SRCIH; 

POKAŽI NAM POT, PO KATERI NAJ GREMO, 
IN KAKO NAJ HODIMO PO NJEJ. 

ŠIBKI SMO IN GREŠNI: 
NE DOPUSTI, DA BI ŠIRILI NERED. 

NE DOPUSTI, DA BI NAS NEVEDNOST 
VODILA PO NAPAČNI POTI, 
ALI DA BI PRISTRANSKOST 

VPLIVALA NA NAŠA DEJANJA. 
DAJ, DA V TEBI NAJDEMO SVOJO EDINOST, 

DA BOMO LAHKO SKUPAJ HODILI 
VEČNEMU ŽIVLJENJU NAPROTI, 

IN SE NE BOMO ODDALJILI 
 OD POTI RESNICE IN OD PRAVIČNOSTI. 

VSE TO PROSIMO TEBE, 
 KI DELUJEŠ V VSAKEM KRAJU 

IN V VSAKEM ČASU, 
V OBČESTVU Z OČETOM IN SINOM 

NA VEKOV VEKE. AMEN. 
 

 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

 
 Svete maše 
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