
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Njegova mati  
je rekla strežnikom:  
»Kar koli vam reče,  
storite.«  
Tam pa je stalo  
šest kamnitih vrčev  
za judovsko očiščevanje;  
držali so po dve ali tri mere.  
Jezus jim je rekel:  
»Napolnite vrče z vodo!«  
In napolnili so jih do vrha. 
Nato jim je rekel:  
»Zajemite zdaj  
in nesite starešini!«  
In nesli so mu. 

 

(Jn 2, 5-8) 
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»S čim naj stopim pred Gospoda, 
 se priklonim Bogu višave? …  

Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, 
kaj Gospod  

hoče od tebe: 
nič drugega,  

kakor da ravnaš  
pravično, da ljubiš  

dobrohotnost 
in ponižno hodiš  

s svojim Bogom.«  
 (Mih 6, 6.8) 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

      JJJ EEE ZZZ UUU SSS    PPP OOO MMM AAA GGG AAA    LLL JJJ UUU DDD EEE MMM    
 

Evangelijski dogodek, ki pripoveduje 
o svatbi, je na prvipogled morda ne-
koliko čuden in nenavaden. Izstopa 
iz običajnega poteka dogodkov, ki 
nam jih prikazujejo evangeliji. Za 
nekatere je ta dogodek kar malce 
pohujšljiv. »To je nezaslišano,« pra-
vijo. »Jezus, učitelj vere in resnega 
moralnega življenja, on, ki se razglaša 
za Božjega Sina, začenja svoje javno 
delovanje z udeležbo na svatbi, kjer 
je dokaj čudna druščina veseljaških 
svatov, za nameček pa stori še čudež, 
kjer ogromno količino vode (cca. 600 
litrov!) spremeni v vino, in to samo 
zato, da ohrani veselo razpoloženje 
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že napol pijanih svatov! To se vendar 
ne spodobi!« 
 

Res bi lahko dobili takšno negativno 
mnenje o tem dogodku spremenitve 
vode v vino, če bi ga presojali zgolj s 
človeškimi merili, iz neke navidezne 
pobožnosti. Vendar ima ves dogodek 
mnogo globlji pomen, kakor se zdi na 
prvi pogled, in seveda povsem dru-
gačno vrednost.  
 

Bistvo tega čudeža lahko razumemo 
v luči zadnjega stavka, ko Evangelist 
Janez poudarja: »Tako je Jezus v ga-
lilejski Kani naredil prvo od znamenj 
in razodel svoje veličastvo in njegovi 
učenci so verovali vanj«. 
 

Jezus ni delal čudežev zaradi njih sa-
mih, zaradi atrakcije ali zato, da bi 
pri ljudeh vzbudil simpatije ter jih 
pritegnil nase. Jezus ni bil čarovnik, 
ki bi s triki iskal slave zase! Nikakor! 
S čudeži je hotel pomagati ljudem, še 
bolj kot to pa so bili čudeži znamenje 
in potrditev njegovega Božjega iz-
vora in njegovega poslanstva, ki ga 
ima od Očeta. Zaradi tega moramo 
pri tem in vseh drugih čudežih, ki jih 
je storil, prodreti v ozadje samega 
dejanja ter skušati spoznati smisel 
in pomen, ki ga je določeno dejanje 
imelo za tedanje ljudi in ki ga ima 
tudi za nas danes.  

Po: J. Kužniku 
 

 
 

 

Ni mogoče moliti k osebnemu Bogu 
in ostati brezbrižen do brata, ki trpi. 
Kdor moli tako, moli k senci in ne k 
živemu Bogu.                     Carlo Carretto 

 

 

  EKUMENIZEM. 
 

 

Oktobra lani (2012) je 
minilo petdeset let od 
začetka 2. vatikanskega 
vesoljnega cerkvenega 

zbora (1962-1965), ki je zapisal: »Po-
speševati obnovitev edinosti med vse-
mi kristjani, to je eden izmed glavnih 
ciljev koncila. Kristus Gospod je nam-
reč ustanovil eno in edino Cerkev … 
Razdeljenost čisto gotovo nasprotuje 
Kristusovi volji, je svetu v pohujšanje 
in v škodo najsvetejši stvari, namreč 
oznanjevanju evangelija vsemu stvar-
stvu«.  

 (Odlok o ekumenizmu, 1) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  MOLITEV ZA 
 EDINOST 
 
 

  

Gospod Jezus, na večer, 
preden si umrl za nas, 

si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci 
popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in 
Oče v Tebi. Daj, da bomo živo 
začutili, kako velika nezvestoba do 
Tebe je naša razdeljenost. Daj nam 
iskrenosti, da bomo priznali in 
obžalovali ravnodušnost, 
nezaupanje in medsebojno 
nenaklonjenost, ki se morda skrivajo 
v nas. Daj nam poguma, da bomo 
vse to izkoreninili. Nakloni nam, da 
se vsi zedinimo v Tebi, da bi se iz 
naših src in ustnic neprestano 
dvigala Tvoja molitev za edinost 
kristjanov, kakršno Ti hočeš. V tebi, 
ki si popolna Ljubezen, naj najdemo 
Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti 
Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen. 
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NEDELJA 2. MED LETOM *  Fabijan, p.p., muč. * Sebastijan 
 

20. 01. 2013 
 

 

 

07.00 
09.00 

 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Julijano in Franca GRACL  
…. za + Steva MILČIČ (obl.) 
…. za + Jožeta KANOVNIK              * maš.: J.B., I.Š., J.K. 
…. za + Davorja GROGELNIK (obl.) 
…. za + Martino LEŠNIK (30. dan)           * maš.: J.B., J.K. 
 

PONEDEL. Agnes (Neža, Janja), devica, muč.       * OSMINA ZA EDINOST 
 

21. 01. 2013 
 

07.00 …. za zdravje 

 

TOREK Vincencij (Vinko), diakon, mučenec      * OSMINA ZA EDINOST 

 

22. 01. 2013 
 

15.30 
17.00 

…. za + Antona LOKAN (pogrebna) 
…. za + Vero JERŠIČ in vse + JERŠIČEVE  
…. za + Vinka KOMPAN              * maš.: Janez B., Jože K.

SREDA Henrik Suzo, dominikanec                   * OSMINA ZA EDINOST  
 

23. 01. 2013 
 

07.00 …. za + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČ 
…. za + Jožefa ŠTORMAN (7. dan)               * maš.: J.B., J.K. 

ČETRTEK Frančišek Saleški, škof, c.u.               * OSMINA ZA EDINOST 
 

24. 01. 2013 

 

 

17.00 …. za + Štefana OKORN (obl.)  
…. za + Alojza ČATER (obl.)                     * maš.: J.B., J.K. 

PETEK Spreobrnjenje apostola Pavla            * OSMINA ZA EDINOST 
 

25. 01. 2013 
 

 

17.00 
 

…. za + Avgusta, Frančiško TERGLAV,  
            Rudija, Marjeto TKAVC 
…. za + Pavla RANČIGAJ            * maš.: Janez B., Jože K. 
 

SOBOTA Timotej in Tit, škofa * Pavla Rimska, vdova             
 

26. 01. 2013 
 

17.00 
 

…. za + Maksa (obl.) in Ivanko KRESNIK  
…. za + Franca PUSÓVNIK in starše 
…. za + Ivanko ČEDE (8. dan)              * maš.: J.B., I.Š., J.K.

 

NEDELJA 3. MED LETOM – SVETEGA PISMA * Angela Merici  
 

27. 01. 2013 
 

07.00 
09.00 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Antona MELANŠEK (obl.), Frančiško, Marijo  
…. za + Anžeta KOLENC (30. dan)           * maš.: J.B., J.K. 
…. za + Ivana SERDONER (obl.), vse SERDONERJEVE 
…. za + Helenco in starše OCVIRK 
…. za + Jožico BRUS                          * maš.: J.B., I.Š., J.K. 

    20.01. – 27.01.   MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



  

 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo bosta krščeni Ana in Pia 
U. K. iz Založ. Čestitke! 
 
 

 

V ponedeljek, 21. januarja ob 17. uri 
se bo v Škofijskem domu v Vrbju pri 
Žalcu pričela duhovna obnova za 
izredne delivce obhajila.   
 
 

 

V torek, 22. januarja ob 19. uri bo pri 
sv. Jožefu nad Celjem ekumenska 
okrogla miza o medverskem dialogu 
na kateri bodo sodelovali: duhovnik 
Evangeličanske Cerkve Geza Filo, du-
hovnik Srbske pravoslavne Cerkve 
Milan Duduković in celjski škof dr. 
Stanislav Lipovšek.    
 
 

 

Prihodnja nedelja, 27. ja-
nuarja je svetopisemska. 
Sv. mašo ob 10.30 bodo 
pripravili veroučenci 4. r.  

 
 

 

V nedeljo, 27. januarja ob 15. uri, so 
voditelji bibličnih skupin in vsi, ki se 
želimo poglabljati v sporočilo Božje 
besede vabljeni v Dom sv. Jožefa v 
Celje na srečanje. Spregovorili bodo 
biblicisti in drugi teološki izvedenci, 
sledil bo pogovor in druženje.  

 
 

 

V petek, 1. februarja od 18. do 22. ure 
ter v soboto, 2. februarja od 9. do 13. 
ure bo letos tečaj priprave na zakon 
tudi v Mozirju. 
 
 

 

 DAN ODPRTIH VRAT 
 

 

V soboto, 26. januarja od 8. ure dalje 
bo v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani 
Šentvid dan odprtih vrat namenjen 
vsem, ki jih zanima življenje na gi-
mnaziji, v dijaškem domu ali pa v 
glasbeni šoli. 

  

 

 IZ STATISTIKE 2012 - POROKE: 
 

 
 

 
 

   
 

 

 DOSLEJ JE NAROČILO:  
 

 

'Družina 2013' .……...…   35  naročnikov 
'Ognjišče 2013' ………..   68  naročnikov  
'Misijonska obzorja'  …..  3  naročnikov 
'Prijatelj 2013' …………...  0  naročnikov 
'Mohorjeva zbirka' ..........  5  naročnikov 
 
 
 

 PRISPEVKI ZA CERKEV:  
 
 

Prispevek, ki ga že desetletja okrog 
Novega leta darujete za ogrevanje in 
urejanje cerkve (stolnina), je v tej zimi 
oddalo 132 posameznikov oz. družin. 
Lani v celotni akciji 170.  

7 - skupno število porok 

7 - iz naše župnije 

2 - oba novoporočenca naša 
5 - eden novoporočenec naš 

0 - oba iz druge župnije 

5 - obred v župnijski cerkvi 

1 - obred na Gori Oljki 

1 - drugod - Logarska dolina 

29,7 - starost - povprečje vseh 

  

30,7 - povprečje ženini 
28,7 - povprečje neveste 
36,5 - najstarejši ženin 
35,9 - najstarejša nevesta 
25,2 - najmlajši ženin 
25,4 - najmlajša nevesta 

7 - ženini samski 

7 - neveste samske 

3+1=4 - nevest + ženinov:  Polzela 

1+2=3 - nevest + ženinov:  Breg 

1+1=2 - nevest + ženinov:  Ločica 

0+0=0 - nevest + ženinov:  Založe 

0+0=0 - nevest + ženinov:  Podvin 

0+0=0 - nevest + ženinov:  Orova v. 

2+3=5 - nevest + ženinov:  drugi 

13 - katoliške vere 

1  pravoslavne vere 

 3 - poroke v juniju 

2 - poroki v avgustu 

1 - poroka v maju, septembru 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


