
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

  Št.2/XV   2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska  16. jan. 2022                        

Jezusov prvi čudež  

 

ezus 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.  (Jn 2,7-11) 
 

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. 

              Tudi naša mlačnost se naj spremeni v dejavno gorečnost. 
 
    



 

 

                                                                                                                                                     

 PRVI ČUDEŽ 

ezaslišano: 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. Po čudežu se je spremenilo mišljenje svatov. 

Notranje so bili preobraženi in okrepčani. To je bistvo.     (Po: S. Čuk, Misli srca) 

 

NEDELJA VERSKEGA TISKA 
                     

oleg dnevnega časopisja in vseh 

različnih revij, ki nam vsakodnevno 

prinašajo slabe in dobre novice lahko  

zlahka ugotavljamo, da imamo poleg tega pri 

nas v Sloveniji široko paleto verskega tiska v 

obliki časopisa, revij in knjig. Med njimi 

prednjači tednik »Družina«, ki s svojimi 

članki  prinaša pester izbor informacij s 

področja življenja Cerkve doma in v tujini. 

Revija »Ognjišče« prinaša mnogo 

zanimivosti za mlade in starejše. Kdor se želi 

poglobiti v vsakodnevno duhovno življenje si 

izbere reviji »Magnifikat« ali »Besedo med 

nami«. Za vse vas župljane pa  je pomembno    
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naše cerkveno župnijsko oznanilo »Petrovški list«, ki vam omogoči, da se 

doma poglobite v pomen nedeljske Božje besede in v pomen cerkvenih 

praznikov. Poleg tega redno prinaša informacije o življenju naše župnije ter 

vas seznanja z redno objavo cerkvenih praznikov in sv. maš katere darujete za 

svoje najdražje pokojne. Želeli bi, da bi posegali tudi po prevodih knjižnih del 

p. Vančija, katera so nastala v Založbi »Znamenje« in so vam vedno na 

razpolago v naši zakristiji. Osnovno poslanstvo vsega tega verskega tiska je v 

poglabljanju verskega znanja in s tem v oblikovanju naše duhovne osebnosti. 

Želimo, da bi se na spisku sedanjih naročnikov verskega tiska pridružilo še 

večje število naših župljanov. Tako bomo tudi skupaj gradili osnovne cilje, 

katere si zastavlja pravkar nastajajoče sinodalno gibanje.    (Srečko Klepej) 
                                                                                                     

PRIHODNJA NEDELJA - NEDELJA BOŽJE BESEDE 

 

edelja Božje besede je 

praznik Svetega pisma, ki ga 

je papež Frančišek s pismom 

»Odprl jim je um«  leta 2019 razglasil 

za vso Cerkev in ga obhajamo v 

mesecu januarju na 3. nedeljo med 

letom. Nedeljo Božje besede bomo v 

Sloveniji letos obhajali 23. januarja 

pod geslom: »Tudi ona dva sta 

pripovedovala, kaj se je zgodilo na 

poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24,35) To geslo je vzeto 

iz odlomka o emavških učencih in predstavlja ključno stopnjo Jezusovega učenca. 

Če smo v letu 2021 skupaj z emavškima učencema »odprli oči in spoznali 

Gospoda« (Lk 24,31), smo tokrat vabljeni k oznanjevanju. Geslo prihajajoče 

nedelje Božje besedo bi lahko ubesedili tudi s sloganom: »Od branja do 

oznanjevanja, od bralca do pričevalca«. Slavje Božje besede bo v vseh 

slovenskih škofijah. Škofija Celje bo slavila Božjo besedo 23. januarja 2022, 

ob 10. uri s sv. mašo, ki bo v cerkvi Sv. Martina v Velenju. Mašo bo daroval 

škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž  

V nedeljo, 23. januarja bo tudi v naši cerkvi med osmo in deseto mašo 

potekalo branje Božje besede. Vabimo vas, da prisluhnemo bralcem Božje 

besede in o njej razmišljamo! 

 

 

V mesecu januarju se priporočamo za sedežnino. V sedežnino je vključen tudi 

prispevek za ogrevanje cerkve. 
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Zakonska skupina Petrovče 
Danes želimo predstaviti  delovanje naše zakonske skupine, pa 

tudi našo vizijo v času sinode in naprej. 

Zakonska skupina v današnji sestavi deluje od leta 2015, ko smo 

se začeli zbirati na pobudo p. Vančija. Po navadi se srečamo 

enkrat mesečno in naše zakonsko življenje bogatimo s različnimi katehezami.  

Letos,  v letu družine, pa sledimo video katehezam, ki so nastale na osnovi 

papeževe sinodalne spodbude Radost ljubezni. Seveda vsako srečanje 

obogatimo s pogovorom in  molitvijo, končamo pa s  sproščenim druženjem. 

Naša vizija je uresničevanje sinodalne poti – Cerkev, ki hodi skupaj. Kot izziv 

bomo v skupini  naslednji dve leti drug drugega poslušali in iskali nove poti 

sodelovanja. Kaj želimo doseči? Najprej se bomo v svoji družini trudili graditi 

take odnose, da bomo lahko zgled našim otrokom, ki bodo preko nas spoznali 

lepoto zakramenta sv. zakona in se odločili za poroko, ko bo čas za to. S 

svojim delovanjem v  župniji pa želimo pridobiti še kak nov par ali 

vzpodbuditi nastanek nove, mogoče mlajše skupine. Z občestvom širše pa se 

želimo slišati in poslušati ter hoditi skupaj po sinodalni poti naše župnije.  
 
 

16. 1. 

NEDELJA 

2. nedelja med letom – 

nedelja verskega tiska     

8h       + TONČKA KRANJEC 

           ZA ŽUPLJANE        

10h    + VINKO KOŠEC IN SOR. 

17. 1. 

PONEDELJEK 
Anton (Zvonko), puščavnik, opat 

18h     + IVAN PERINOVAC,     

            OSMINA        

18. 1. 

TOREK 

Marjeta Ogrska, kneginja, 

dominikanka 

 

7.30h + ALEŠ HAUC 

 

19. 1. 

SREDA 
Makarij Aleksandrijski, opat 

 

1  18h    + JOSIP GLUHAK,    

                OSMINA    

 

20. 1. 

ČETRTEK 
Sebastijan (Boštjan), mučenec 

 

7.30h + LOJZKA STANIČ  
 

 

21. 1. 

PETEK 

Agnes (Neža, Janja), devica, 

mučenka 

 

18h    + IVANKA DROLC,   

            OSMINA         

 

22. 1. 

SOBOTA 

Vincencij (Vinko), diakon, 

mučenec 

 

18h    + MARTA ŠKARLIN     

 

23. 1. 

NEDELJA 

3. nedelja med letom –nedelja 

Božje besede  
Henrik Suzo, dominikanec  

8h       + PAVLA IN MIHA  

           DELAKORDA 

           ZA ŽUPLJANE     

10h         PT.M.B. V ZAHVALO  

           IN ZA ZDRAVJE   

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče,  odgovorni urednik 

p. Vanči Arzenšek,  fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej 

elektronska pošta:  dominikanci.petrovce@rkc.si  tel. 03/714-03-00 

 


