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Jezusov prvi čudež
o 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. (Jn 2,1-11)
NEDELJA VERSKEGA TISKA
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, nudi tudi zelo širok
izbor vsebin, ki nam pomagajo pri
iskanju odgovorov na naša življenjska vprašanja. Z

Poglabljajmo si z verskim tiskom svoje versko znanje.

.
NAPOLNIMO VRČE
ržni 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 vrčev 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. 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.
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(Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Svetli del)

RAZLAGA SVETE MAŠE (8. DEL)
SVETA MAŠA: ZAČETNI OBRED - UVODNA MISEL IN KESANJE
ašo smo zdaj začeli, z znamenjem križa, s katerim smo izpovedali
vero v Sveto Trojico. Duhovnik nam je že tudi zaželel, da bi bil
Gospod z nami. Sledi: Uvodna misel in povabilo h kesanju. Uvod v
sv. mašo niso obvestila, nagovori. Duhovnik (ali bralec) nas na kratko uvede
v skrivnost bogoslužja tega dneva; bistveni sestavni del uvoda je klic občestva
h kesanju, da bomo v svatovskem oblačilu čiste vesti začeli najsvetejšo
daritev. V priznanje, kesanje in obžalovanje sodi greh, moja moralna krivda.
Priznati in obžalovati je treba greh, in to vsak svojo, osebno grešnost, in sicer
pred drugimi in pred Bogom. Starodavni krščanski tekst in prvega stoletja
pravi: “Na Gospodov dan se zbirajte za lomljenje kruha in za zahvalo.
Pri tem najprej priznajte svoje grehe, da bo vaša daritev »čista«. Cerkev je
včasih bolj strogo obravnavala greh in udeležbo pri sv. maši: grešnik je moral
pri večjih grehih javno priznati greh in opraviti včasih zelo veliko pokoro,
preden se je lahko vrnil v evharistično občestvo, to je k sv. maši. Tukaj ni šlo
za poniževanje grešnika, ampak za resno razumljeno Jezusovo besedo, bodo
samo tisti, ki imajo svatovsko oblačilo, kar je seveda čista duša, lahko prišli
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na njegovo gostijo (Matej, 22,12). Danes je morda naše ravnanje ravno
nasprotno, velikokrat pridemo na gostijo notranje umazani in težko nas je
spraviti na kolena. Zato je prav, da na začetku maše dobro premislimo, kje
smo ga polomili in grešili, Boga in bližnjega žalili, morda opustili potrebno
dobro delo ljubezni in se tega pokesamo in prosimo odpuščanja. V mašnem
obredu sicer še večkrat obudimo kesanje: Gospod usmili se, Kristus ...; Jagnje
božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas ... Tudi duhovnik sam v mašnih
molitvah večkrat prosi za odpuščanje. Navsezadnje pa tudi v Očenašu molimo:
in odpusti nam naše dolge

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Srečanje duhovnikov Dekanije Žalec z županom Občine Žalec in njegovimi
sodelavci v Gotovljah
V torek, 8. januarja je bilo na
Turistični kmetiji Mlinar v
Gotovljah srečanje duhovnikov
Dekanije Žalec z županom in
njegovimi sodelavci. Srečanje je
potekalo v prijateljskem vzdušju,
medsebojnem informiranju in
načrtovanju dela za prihodnje štiri
leta. Župan je poudaril, da je
sodelovanje z vsemi duhovniki v
Dekaniji Žalec in Občino zelo dobro, ker se zavedamo, da vsi delamo v dobro
občanov in faranov. (p. Vanči)
Koledniki so vas obiskali na vaših domovih
Tudi letos so se naši veroukarji 4., 5., in
8. razreda opogumili in se v soboto 5.
januarja ter v nedeljo 6. januarja, na
praznik treh kraljev, odpravili na
koledovanje v vasi - Drešinja vas in
Ruše. S pesmijo, voščilom in
trikraljevskim blagoslovom so razveselili
vsako hišo. Koledovanje je že vrsto
let povezano z dobrodelnostjo saj se zbirajo darovi za misijone. Slovenski
misijonarji vsako leto prosijo za pomoč Slovenijo za različne projekte - letos
npr. Albanija - za gradnjo hiše revne družine, za pomoč osnovnošolcem in
študentom; Kanada - obnova misijona; Madagaskar - gradnja kuhinje in

obednice za otroke, gradnjo šolskega športnega centra; Ruanda - nakup
opreme za bolnišnico, ....(več si lahko preberete na internetni strani
Misijonsko središče Slovenije - koledovanje). Z lanskoletno akcijo
koledovanja smo pomagali 16 slovenskim misijonarjem po vsem svetu.
Letos pa so petrovški koledniki z vašo dobroto zbrali 440 eur. Iskrena hvala
vsem in hvala vsem otrokom za sodelovanje. (katehistinja Katja Pečovnik)
 Od 18. januarja do 25. januarja bo potekala molitev za edinost kristjanov.
Vabimo vas med tednom k maši in k molitvi v čim večjem številu!
 Na svečnico, 2. februarja, je pri nas celodnevno češčenje Svetega rešnjega
telesa. Ob 9. uri bo molitvena ura, ob 10. uri pa maša z redovniki in
redovnicami celjske škofije na Dan posvečenega življenja.
 Sedežnina za leto 2019 je 20 €. Hvala za vaš prispevek!
 Priporočamo se za naročilo maš med tednom.
 V zakristiji je na voljo knjiga »Zakaj hoditi v cerkev?« Knjigo je iz
francoskega jezika prevedel p. Vanči in se lepo priporoča za nakup knjige!

20. 1.
NEDELJA

2. nedelja med letom –
nedelja verskega tiska
Fabijan, papež, mučenec

21. 1.
PONEDELJEK
22. 1.
TOREK
23. 1.
SREDA
24. 1.
ČETRTEK
25. 1.
PETEK
26. 1.
SOBOTA
27. 1.
NEDELJA

8h
10h

+ VERICA GLASER
ZA FARANE
+ VINKO KOŠEC IN
SOR.
+ LEOPOLD IN ANA
CESTNIK

Agnes (Neža, Janja), devica,
mučenka
Vincencij (Vinko), diakon,
mučenec

18h

Henrik Suzo, dominikanec

18h

Frančišek Saleški, škof, cerkveni
učitelj

7.30h ++ ŠVAJGERJEVI

Spreobrnitev apostola Pavla
Ananija iz Damaska

18h

Timotej in Tit, škofa

18h

3. nedelja med letom –
nedelja svetega pisma
Angela Merici, devica,
ustanoviteljica uršulink

7.30h + IVANA BUKOVEC
+ TEREZIJA ŽAGAČ

PT. M. B. ZA ZDRAVJE
PT. M. B. ZA ZDRAVJE

8h + ANTONIJA LENHART
ZA FARANE
10h + SERGEJ RADER
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