
2. NEDELJA MED LETOM         16. januar 2022         Leto XX, št. 3 

Evangelij: Jezusov prvi čudež Jn 2,1 

11 
1

Tisti čas je bila svatba v Kani 

Galilejski in Jezusova mati je bila tam. 
2

Na svatbo so bili povabljeni tudi 

Jezus in njegovi učenci. 
3

Ko je vino 

pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: 

»Vina nimajo.« 
4

In Jezus ji je dejal: 

»Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura 

še ni prišla.« 
5

Njegova mati je rekla 

strežnikom: »Kar koli vam reče, 

storite.« 
6

Tam pa je stalo šest 

kamnitih vrčev, pripravljenih za 

judovsko očiščevanje; držali so po 

dve ali tri mere. 
7

Jezus jim je rekel: 

»Napolnite vrče z vodo!« In napolnili 

so jih do vrha. 
8

Nato jim je rekel: 

»Zajemite zdaj in nesite starešini!« In 

nesli so mu. 
9

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 
10

in 

mu rekel:»Vsakdo postreže najprej z 

dobrim vinom, in ko se ljudje 

napijejo, s slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« 
11

Tako je Jezus v 

galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi 

učenci so verovali vanj. 

 

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 

 

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, 



 

BLAGOR VAM … usmiljenim v družinskem vsakdanu 

Blagri, o katerih nam spregovori Jezus, osvetljujejo tudi družinsko življenje. Eden 

od njih je tudi usmiljenost. V tej besedi se skrivajo potrpežljivost, odpuščanje, 

nežnost, zaupanje, pripravljenost na dolgo čakanje, veliko srce. 

Usmiljenost ni šibkost, kompromis med tem, kar je dobro in kar je slabo, 

nezdrava popustljivost. Je odločno vztrajanje pri postavljenih ciljih ter 

razumevanje in potrpežljivo prenašanje naporov, negotovosti in napak pri 

doseganju teh ciljev. 

Usmiljenost je tudi reči ne, kadar je ne, ne da bi dopustili, da bi nas ganile 

prošnje ali da bi nas razorožilo in omehčalo vztrajanje. 

V družini, kraju sodelovanja z Bogom Stvarnikom, je bolj kot vse drugo 

potrebno, da smo mu podobni. Če naj bi bili vredni imenovati se oče, mati in 

otroci, ne moremo shajati brez usmiljenja, saj brez usmiljenja ni ne očetovstva, ne 

materinstva, ne sinovstva. 

In v resnici še v tako razvratnih družinah nič ne more pokončati usmiljenja. Tudi 

najbolj čudaški in zapuščeni starši so vedno pripravljeni odpustiti otrokom in jih 

opravičevati. In tudi najbolj sprevrženi sinovi in hčere nazadnje vedno priznajo, 

da imajo radi starše, čeprav morda šele po njihovi smrti. 

Nam pa usmiljenje najbolj učinkovito in poglobljeno predstavi apostol Pavel, ki 

pravi: »Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj 

bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu … Možje, ljubite svoje žene, 

kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe.«  

»Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu … In vi, očetje, ne grenite svojih 

otrok, temveč jih vzgajajte v Gospodovi vzgoji in opominjanju.« 

Izraz »podrejeni« sicer danes vzbuja strah. Vendar tu ne gre za podrejenost 

človeške vrste, gospodarja in podložnika, nekoga, ki ukazuje, in drugega, ki to 

trpi, pač pa za vzajemno podrejenost in predvsem v Gospodu, kakor Gospod 

ravna z nami: v skrajnem spoštovanju, svobodi, pozornosti. Z eno besedo: v 

usmiljenju.            Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni 

DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA 

Prav prisrčno ste vabljeni, da se pridružite Delavnici molitve in življenja. 

Delavnico vodita Sonja Topler in Lidija Slemenšek. Delavnica ima 14 vsebinskih 

srečanj. Srečamo se enkrat tedensko po dve uri. Srečanja potekajo ob petkih in se 

začnejo ob 18.45 uri. Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti!  

 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA 

Od 2. do 9. januarja sem v naši župniji imel božične blagoslove domov. V sredo, 

5. januarja zaradi izredno slabega vremena nisem uspel obiskati vseh domov na 

Dolgi Gori, zato bom družine in domove, ki so mi še ostali obiskal in blagoslovil 

v torek, 18. januarja od 15.30 ure naprej. Hvala za razumevanje. 

Iskrena Bog povrni za ta milostni čas in za vsa lepa srečanja na vašem domu. 

Hvala za vašo pozornost in darove, ki ste jih ob blagoslovu doma in družine 

namenili za potrebe župnije. Skupaj ste darovali 7.050€. Darovani darovi bodo 

uporabljeni za potrebe župnije. Iskrena Bog povrni.  



VEROUK: Zaradi slabih epidemičnih razmer bo v četrtek, 20. januarja verouk za 

veroučence 7. in 8. razreda na daljavo. Po e-pošti bodo dobila navodila glede 

veroučne snovi.  

 

VERSKI TISK V LETU 2022 

Lepo vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Celoletne naročnine za verski 

tisk znašajo: Družina do konca januarja 130€, kasneje 140,10€, izvod pa bo 

2,70€.Ognjišče v župnišču 35€, po pošti pa 36,50€; Misijonska obzorja 9€. 

Prosim, da tisti, ki še niste obnovili naročnine na verski tisk, da to naredite, ker 

moramo konec meseca januarja poravnati tisk. Če kdo ne bo več naročnik, prosim 

sporočite, da ne bomo po nepotrebnem plačevali tiskovin.  

 

Dar za SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za Sladkogorski list. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 17. do 23. januarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore. 
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Ponedeljek 

17. 1. 2022 

Anton 

puščavnik 

8.00 

 

za † Adolfa Podkrižnika 

 

Torek 

18. 1. 2022 

Marjeta 

Ogrska, red. 

8.00 

 

Lemberg: 

za † Antona Zidarja 

Sreda 

19. 1. 2022 

Suzana, 

mučenka 

  

Četrtek 

20. 1. 2022 

Sebastijan in 

Fabijan 

17.00 

 

za † Barbaro Skale - obletnica 

 

Petek 

21. 1. 2022 

Agnes (Neža, 

dev. mučenka 

8.00 za † Marijo Štancer roj. Lubej, 

starše, sestri in brate 

za † Jožefo in Antona Jagodič, 

Franca Fidler 

Sobota 

22. 1. 2022 

Vincencij, 

diakon  

8.00 

 

za † Jožefa Skutnika (obl.), Lucijo 

Skutnik in Julijano Kidrič 

Nedelja 

23. 1. 2022 

3. med letom  

Zaroka Marije 

in Jožefa 

8.00 

 

Lemberg: 

za † Štefana in Marijo Strašek 

 

10.30 

za † Alojza, Olgo Svetelšek, 

Franca in Nežo Romih in Ota  

Žnidarja 

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora,3240 Šmarje pri Jelšah,  

tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

