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   JANUAR-PROSINEC

20-.NED.= FABJAN,BOŠTJAN       7.-Za farane, Tone
Javernik,Alojzij,Alojzija,Cecilija Smogavec  10.-

Kristijan Zdenko, Franc Jug obl., Janez,Elizabeta
Rak,pok.Pliberšek, Stanislav Jug, Albin Pernat

8.dan
 BLAG. DRUŽIN 

21.PON=NEŽA   8.- Po namenu Brezmadežne
22.TOR= VINCENCIJ  17.-Urška,Rok,Miran,Greta

Novak,Franc,Slavko,starši Čater,Jože Erker    
23.SRE= HENRIK  15,30.-Dom v Poljč. Elizabeta Fregl  

24.ČET= FRANČIŠEK SALEŠKI 8.- po nam. dobrotnikov 
25. PET= SPREOBRNENJE SV.PAVLA    18.- duhovniške

poklice, Marija Vantur
26.SOB=TIMOTEJ,TIT  K=16.-Amalija Španring 

27..NED. = ANGELA MERIČI  UST.URŠULINK  7-Za žive,
pok. farane,Tilka,Franci,starši Kramberger-Jerič,
10.-Herman Horvat obl., Katarina Hajšek in sor.,

Ivan,Roza Berdnik,Ivana Fijavž
 kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724

in v Laporju v dneh skozi teden

2. NEDELJA MED LETOM – C 
Glasnikveselega oznanila  NEDELJA 
VERSKEGA TISKA, 20. januar 2019

ŠKOT  IN  MRAZ –  »Kaj  naredi  Škot,  ko  ga
zebe?« – »Usede se k sveči.« – »In kaj naredi,
če ga še bolj zebe?« »Prižge jo.«

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.« (Jn 2,7–10)

Jn 2,1–11
NAPOLNIMO VRČE

Tržni slogan nekdanjega celjskega podjetja Kovinotehna
se je glasil: »Nemogoče je mogoče!« To je bila
domiselna reklamna poteza, za dogodek v Kani in za

Marijino posredovanje pri tem pa to
dobesedno drži. 

Marijina ljubezniva prošnja je storila
nemogoče, priklicala je »Božjo uro«;

njena priprošnja je pospešila tok

dogajanja in priklicala prvi
Jezusov čudež: spremenitev

vode v vino.
Na Jezusov ukaz so strežniki napolnili

šest velikih kamnitih vrčev z vodo. Vrče
z vodo so Judje običajno imeli pri vratih
hiše za domače potrebe in za obredno

umivanje. Preseneča nas velikost
vrčev in količina vode, ki so jo vsebovali.
Po nekaterih izračunih arheologov naj bi
bilo v tistih vrčih prostora za 600 ali celo

800 litrov vode.
Podoba praznih vr  č  ev v sebi skriva  
globok pomen. Kakor poudarjajo

nekateri teologi, so simbol
praznega formalizma, tiste suhe,
hladne, izvotljene vernosti, ki jo je

Jezus prišel poživit  .      
Tudi ta izkušnja je mnogokrat del našega
življenja. Naša vernost se namreč večkrat

spreminja v takšen formalizem, ko na zunaj
sicer izpolnjujemo svoje verske dolžnosti,

toda brez pravega žara, brez tistega
nalezljivega odrešenjskega veselja, ki bi

bilo privlačno za ljudi,
 ki so oddaljeni od Kristusa. 

Manjka nam tistega navdušenja, ki ga srečamo pri članih
raznih verskih sekt, ki kar izžarevajo radost ob tem, da so
našli nek smisel svojemu življenju. Pa se oni veselijo nad

skromnim deležem resnice, mi pa, ki imamo
vso resnico, Kristusa, Božjega Sina,

njegovo Božjo besedo, njegov
evangelij in zakramente kot trajno
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znamenje njegove navzočnosti med
nami, mi smo pa največkrat tako medle
priče zanj! Ali ni to tragično? Naši »prazni

vrči«, naša prazna srca, kar kličejo po
tem, da jih napolnimo z živo vodo, z
veseljem novega življenja. Jezus tudi nas

nenehno vabi: »Napolnite vrče z vodo!« Napolnite svoja srca z
vodo Božje milosti, napolnite jih z vodo veselja in upanja, z

vodo novega življenja!
Po: J. Kužnik,  V Marijini šoli – Svetli del

Ko je vino pošlo, 
je rekla Jezusu 
njegova mati: 
»Vina nimajo«. (Jn
2,3)
Marija, nekaj ti bom 
zaupal:
čutim, da tebi lahko to 
povem.

Če bi na tisti svatbi bili na tvojem mestu 
nekateri služabniki in nekatere služabnice 
Cerkve, 
bi ravnali popolnoma drugače.
»Še dobro, da vina ni več – bi vzkliknili –
tako se vsaj ne bodo napili in predali 
brezglavemu veseljačenju!«
In če že, potem bi prosili Jezusa, naj spremeni 
vino v vodo ...
Tebe pa skrbi, da ne bi primanjkovalo vina, ki 
razveseljuje srce.
Ti se ne bojiš veselja, praznovanja, dobre volje.
Ti veš, da je veselje sol življenja
in da ga lahko podarja samo tisti,
ki sam ve, kaj je veselje.

Marija, prosi Jezusa, 
naj še naprej spreminja vodo v vino,
da ne bi bilo nikogar, ne moža
ne žene,
ki ne bi vedel, kaj je veselje,
kaj je praznovanje, kaj je
dobra volja.
Marija, kako si čudovita!
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj  

V Cerkvi na Slovenskem
imamo danes kar celo
paleto kvalitetnega verskega tiska, ki 
nam omogoča ne le dobro informiranost
o življenju Cerkve pri nas in po svetu. 
Kar se mi zdi, da daje poseben pomen 
verskemu tisku, je zelo širok izbor 
vsebin, ki nam pomagajo pri iskanju 
odgovorov na življenjska vprašanja, 
pomagajo nam poglabljati versko 
znanje, veliko je tudi vsebin, ki 
pripomorejo k duhovnemu poglabljanju, 
nekatere revije pa nam lahko služijo 
tudi kot zelo dober pripomoček pri 
molitvi. Po; B. Potočnik, radio.ognjisce.si

YOUCAT – katekizem za mlade

Čemu je Jezus poklical apostole?

Jezus je imel ob sebi velik krog učencev, može in žene.
Iz  tega  kroga  je  izbral  dvanajst  mož,  ki  jih  je
imenoval »apostoli« (Lk 6,12–16). Apostole je posebej
poučeval in jim zaupal različne naloge: »Poslal jih je
oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk
9,1–2).  K  zadnji  večerji  je  Jezus  vzel  dvanajstere
apostole in jim naročil: »To delajte v moj spomin«
(Lk 22,19). 
(KKC 551–553, 567)

Apostoli  so  postali  priče  Jezusovega  vstajenja  in
zanesljivi poroki njegove resničnosti. Po Jezusovi smrti
so nadaljevali njegovo poslanstvo. Izbrali so naslednike
za svojo službo:  škofe.  Nasledniki apostolov še danes
izpolnjujejo pooblastilo, ki jim ga je dal Jezus: vodijo in
učijo ter obhajajo bogoslužje. Povezanost apostolov je
postala temelj edinosti  Cerkve (apostolsko nasledstvo).
Med dvanajsterimi je bil še in še opažen Peter, ki mu je
Jezus podelil posebno veljavo: »Ti si Peter (skala) in na
tej  skali  bom  sezidal  svojo  Cerkev«  (Mt  16,18).  Iz
posebnega Petrovega položaja  med apostoli  je  nastala
papeška služba.

*   *   *
Kaj je liturgija?
LITURGIJA je uradno bogoslužje Cerkve. 
(KKC 1077–1112)

Liturgija ni dogodek, ki živi od dobrih idej in objestno
zabavnih pesmi. Človek kot tak ne naredi in ne izumi
nobene liturgije.  Ta je nekaj živega in je rasla v veri
tisočletij.  Bogoslužje  je  sveto,  častitljivo  dogajanje.
Liturgija  postane  napeta,  ko  čutimo:  po  njenih  svetih
znamenjih in po njenih dragocenih, pogosto zelo starih
molitvah, je navzoč Bog sam.

SMUČANJE – Mujo in Haso gresta na zimsko olimpijado.
Mujo bo tekmoval, Haso bo njegov trener. Odločita se, da
bo  Mujo  tekmoval  v  slalomu.  Na  usodni  dan  se  Mujo
požene iz štartne hišice in se pelje kar naravnost. »Mujooo,
zavijaaaj!«  se  za  njim  dere  Haso.  –  Mujo  pa  ga  takoj
uboga: »Aaaauuuu, aaaauuuu ...«
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