
 

 

 
 

 

 

16. 1. 2022 
2. NEDELJA MED LETOM   

Leto C 
Štev. 3  

                  Letnik XVIII. 
 
 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 
Evangelij 

Jn 2, 1-11 

 
JEZUSOV PRVI ČUDEŽ 

 
 

Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in 
Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so 
bili povabljeni tudi Jezus in njegovi 
učenci. Ko 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.« Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo 
od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj. 
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»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, Misli srca 
 

 
 



NEDELJA, 16. 1. 2022 – NEDELJA VERSKEGA TISKA 
Hvala vsem, ki imate od verskega tiska kaj 
naročeno, Družino, Ognjišče. Vabljeni, da obnovite 
naročnino in jo poravnate. Vabimo tudi druge, da bi 
razmišljali o tem in se odločili, da bi v družini bil 
vsaj »kak kos« verskega tiska.   

 

********************  

PONEDELJEK, 17. 1. 2022, GOD SV. ANTONA 
SV. MAŠA V SV. LOVRENCU OB 17. URI. 

 

********************  

TOREK, 18. 1. 2022  
ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

  
 

********************  

 NEDELJA, 23. 1. 2022  
PAVLOVA NEDELJA 

NEDELJA BOŽJE BESEDE 
(V Marija Reki ni sv. maše)  

Vabljeni k praznovanju. Naprošamo 
pridne roke, ki bi kaj za ta namen spekle. 
Naprošeni tudi mladi in skavti, da bi vse 
to na Pavlovo nedeljo prijazno ponudili 

ljudem pred Aninim domom. Hvala vsem za vašo pripravljenost, da lahko 
nanjo vedno računamo. Vsem iskrena hvala.  

 

********************  

TOREK, 25. 1. 2022  
ZAKLJUČEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV  

PRAZNIK SPREOBRNITVE APOSTOLA PAVLA 
 

********************  
 

ZAHVALA KRAJANOM PREBOLDA ZA UREJANJE CERKVE 
Od 17. – 30. 1. 2022 vabljeni krajani Matk. 

 



MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA 
 

2. NEDELJA  

MED LETOM 

16. januar 2022 
Iz 62,1-5; Ps 96; 

1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 
 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Justino – obl. Petra in Marijo  
            Zagožen in vse žive in rajne sorodnike  
            za + Štefanijo in Jožefo Vasle – obl.,  
            Ferdinanda Vasle in vse + Vasletove          
Marija Reka:  
10.30 za + Zmrzlakove in Remenihove 
 

 
 
 

Ponedeljek, 17. 1.  
sv. Anton 

Mih 6,6-8; Mr 19,16-26 
 

 

Sv. Lovrenc:  
17.00 po namenu  
Prebold:  
18.00 za + Ludvika Igrišnika – 30. dan  
 

 

Torek, 18. 1.  
Marjeta Ogrska 

1 Sam 16,1-13; Mr 2,23-28 
 

 
 

18.00  za + Marjana in Majdo Lebič  
 
               

 

Sreda, 19. 1.  
Makarij Aleksandrijski 

1 Sam 17,23-51; Mr 3,1-6 
 

 
 

07.00 po namenu  
 

 

Četrtek, 20. 1.  
Fabijan, papež 

1 Sam 18,6-9;19,1-7; Mr 3,7-12 
 

 

17.30 molitev za duhovniške poklice  
18.00 za + Leopolda in Alojzijo-obl. Breznikar  
            in vse + Lobnikarjeve in Reberškove  
 
 

 

Petek, 21. 1. 
Agnes (Neža) 

Rim 8,31b-39; Mt 13,44-46 
 

 

 
18.00 za + Franca Rožiča 
            

 

Sobota, 22. 1. 2022 
Vincencij, Vinko 

2 Sam 1,1-4.11-12; Mr 3,20-21 
 

 
 

18.00 za + Albina Romiha – obl.  
            za + iz družin Ćošković, Džinić in Tunjić 
 
                        

PAVLOVA  

NEDELJA 

23. januar 2022 
Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19; 

1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4;4,14-21 
 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za vse + iz domačije »Pri Jožef« (Dolenja  
            vas), za + starše Franca in Ivano Rezar,  
            stare starše Ivana in Terezijo Rezar, vse  
            njune pokojne, za + prastarša Jožefa in  
            Vilhelmino Eitrich, za vse njune pokojne  
 

 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja Župnija sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183, 

TRR SV. PAVEL - PREBOLD: SI56 0400 1004 8733 274, TRR Karitas: SI56 0400 1004 8580 111; 

TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105; Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si;  

srecko.hren@gmail.com, Odgovarja mag. Srečko Hren, župnik  


