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2. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 2,1-11) 
Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je 
bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi 
učenci. 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.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev, 
pripravljenih 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. Ko je starešina pokusil 
vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so 
zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: 
»Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim; ti pa si 
dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od 
znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj. 

Teden molitve za edinost kristjanov, 18. do 25. januar 2022 
Teden molitve za edinost kristjanov obhajamo znotraj triletnega sinodalnega 
dogajanja, ki ima ekumensko razsežnost. Papež Frančišek je ob odprtju sinode 
rekel: »To sinodo živimo v duhu molitve, s katero se je Jezus obrnil na Očeta za svoje: 
‚Da bi bili vsi eno‘ (Jn 17,21). K temu smo vsi poklicani. »Tako sinodalnost kot 
ekumenizem sta dogajanji skupne hoje,« sta v pismu škofom poudarila kardinala K. 
Koch in M. Grech. »Ekumenizem je ‹izmenjava darov›. Eden od darov, ki jih 
katoličani lahko prejmemo od drugih kristjanov, je prav izkustvo in razumevanje 
sinodalnosti.« 
Glavna misel je vzeta iz Matejevega odlomka o obisku modrih: »Videli smo, da je 
vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). Oznanja upanje, saj 
govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo preizkušenj in kriz. 
Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je znamenje upanja. 
Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus. 
V teh dneh se bomo kristjani zbirali ob jaslicah, ki še vedno krasijo naše cerkve. 
Pridružili se bomo modrim – svetim trem kraljem – in se v skupni molitvi poklonili 
Novorojenemu. Čim bliže mu bomo, tem bolj bomo tudi eno med seboj. 

 »Vse delam novo« je naslov letošnjega 
Svetopisemskega maratona, ki se bo odvijal od 22. do 
27. januarja. 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. 
V naši župniji bomo pripravili mini Svetopisemski maraton, vsak dan od 16. do 
18. ure. Lepo vabljeni, da se nam pridružite! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. januar 

2. nedelja med letom 

Hadrijan, opat                 

  800   † Mitja Ivanšek 
  930   † Ivanka Ilc (gr. 14) 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Vera Mejaš 

PONEDELJEK, 17. januar 
Anton Puščavnik, opat 

  800   Po namenu 
  800   † Ivanka Ilc (gr. 15) 
1800   †† Anton in Angela Pirtovšek 

TOREK, 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja 

  800   † Zofija Krajnc (obl.) 
  800   † Ivanka Ilc (gr. 16) 
1800   † Marija Hladin (30. dan) 

SREDA, 19. januar 
Makarij Aleksandrijski 

  800  V dober namen 
1800  † Ivanka Ilc (gr. 17) 

ČETRTEK, 20. januar 
Fabijan, papež, mučenec 

  800  † Rozalija Arisovnik 
  800   † Ivanka Ilc (gr. 18) 
1800  Za zdravje in po namenu 

PETEK, 21. januar 
Neža (Janja), devica, m. 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 19) 
1800   Po namenu 

SOBOTA, 22. januar 

Vincencij, diakon, muč. 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 20) 

1800  † Friderik Hajdinjak (obl.) 

NEDELJA, 23. januar 

3. nedelja med letom 

Henrik Suzo, redovnik                 

  800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   Za pravo pamet 
1100  Tremerje: Po namenu 
1800  † Ivanka Ilc (gr. 21) 
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