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2. nedelja 
med letom

oznanilo
Veselite se 
v upanju, 

potrpite v stiski, 
vztrajajte v molitvi...

  (Rim 12,12)

PRVI ČUDEŽ                          Jn 2,1–11
»Nezaslišano: učitelj vere in življenja 
po njej, ki se razglaša za Božjega Sina, 
začenja svoje javno delovanje s sum-
ljivim čudežem spremenitve vode v 
vino. In to zato, da ohrani veselo raz-
položenje 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 pi-
jačo. 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 kakš-



no vabilo na kosilo ali večerjo. 
Učenci so mu to najbrž pove-
dali in ob neki priložnosti je Je-
zus 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!’« Lah-
ko 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 hvaležno-
sti do Boga. Obstajajo nekat-
eri strogi redovi, ki se močno 
odpovedujejo hrani, pijači in 
tudi spanju, vendar ne zato, ker 
bi na vse to gledali z zaničevan-
jem, ampak zato, da dvigajo svo-
jega duha. Toda še na misel jim 
ne pride, da bi tak način živl-
jenja 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 spre-

jemamo 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 spreme-
nil vodo v vino in tako razodel 
svojo Božjo moč. To je njegov na-
jbolj »popularen« čudež. Površni 
ljudje vidijo v tem samo vino kot 
pijačo, ki je na svatovščini pač ne 
sme manjkati. A Jezus nam spo-
roča, da se v kraljestvu njegov-
ega Očeta čista voda spreminja 
v žlahtno vino, kakor se mora 
mlačnost spremeniti v dejav-
no gorečnost. Po čudežu se je 
spremenilo mišljenje svatov. 
Notranje so bili preobraže-
ni in okrepčani. To je bistvo.

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.« (Jn 2,8–10)



SVETE MAŠE
NEDELJA, 16.01.2022
2. nedelja med letom
8.00 za + Štefko Turk
9.00 namen še ni določen
  NEDELJA, 23.01.2022
  3. nedelja med letom
  8.00 namen še ni določen
  9.30 za + Marjeto 
                  in Antonijo Erjavec
NEDELJA, 30.01.2023
4. nedelja med letom
8.00 namen še ni določen
9.30 za + Štefko Turk

Dva 
popotnika 
Nekega mrzlega 
dne je neusmil-
jeno snežilo. Dva 
moža sta hodi-
la peš in pred 
seboj sta ime-
la dolgo pot.
Zaradi no-
vozapadlega snega sta hodila 
vedno težje. Ob poti sta na-
letela na moža, ki je ležal na 
snegu in ni mogel več hoditi.
Eden od popotnikov je pred-
lagal, da bi nesrečnežu poma-
gala, drugi pa je ta predlog za-
vrnil in se sam odpravil naprej.
Z veliko težavo si je drugi mož 
naložil ubožca na rame in si v 
snegu počasi utiral pot. Po tež-
ki in naporni hoji je prišel do 
zmrznjenega trupla. Obšla ga je 
groza, ko je v njem prepoznal 
svojega nekdanjega sopotnika.

Misel 
Tako kakor se je zgodilo do-
bremu popotniku v zgodbi, se 
pogosto dogaja tudi nam: ko 
sprejmemo breme drugega, nas 
spremlja poseben blagoslov. Ko 
si je dobri mož prizadeval reši-

ti onemoglega popot-
nika, se je tako ogrel, 
da si je rešil življenje.
Ta primer nam govo-
ri, da zase ne skrbimo 
takrat, ko si prizade-
vamo, da bi si prido-
bili pozornost ljudi, 
ampak takrat, ko jim 
mi naklonimo svojo 

pozornost. Velja tudi: sreče ne 
dosežemo takrat, ko pričaku-
jemo, da bodo drugi pristo-
pili k nam, ampak tedaj, ko 
mi iskreno stopimo k njim.
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Ste se danes 
že nasmejali?

BODI MOJ UČITELJ
Potrebujem te, Gospod,
kot svojega učitelja, 
dan za dnem te potrebujem.
Daj mi jasno vest, 
ki edina lahko začuti tvojega duha.
Moja ušesa so gluha, 
ne morem slišati tvojega glasu.
Moj pogled je skaljen, 
ne morem videti tvojih znamenj. 
Samo ti lahko izostriš moje uho 
in razjasniš moj pogled 
in očistiš moje srce. 
Uči me sedeti pri tvojih nogah 
in poslušati tvojo besedo.   Amen.

Gospod daje modrost, 
iz njegovih ust prihajata 
spoznanje in razumnost. 

Iskrenim pripravlja uspeh, 
ščit je tem, 

ki hodijo v popolnosti.
(Prg 2,7)

Slava Bogu na višavah 
in na zemlji mir ljudem, 

ki so mu po volji.
(Lk 2,14)

Muhi enodnevnici sedita v baru: 
Danes plačaj ti, jaz bom jutri!

Blondinka prijateljici: Fant se do 
mene obnaša, kot da bi bila pes. 
Prijateljica: Kaj pa je naredil? 
Pričakuje, da mu bom zvesta!

Prodam lepo padalo, nikoli 
odprto, enkrat rabljeno.

Se srečata CD in gramofonska 
plošča. Pa vpraša CD gramofon-
sko ploščo: Kaj ti si še vedno na 
igli?


