
1. berilo: Iz 62,1-5; Psalm: Ps 96; 2. berilo: 1 Kor 12,4-11; Evangelij: Jn 2,1-11. 
 

2. navadna nedelja – Nedelja verskega tiska; Honorat, škof 
 

16�01�2022 
 

Povabljeni na svatbo 
  

V Svetem pismu je zakonska zveza podoba, ki označuje uresničitev popolne zveze med Bogom in 
njegovim ljudstvom. Ta je bila pričakovana že dolgo časa, več kot osemsto let. In v Janezovem 
evangeliju se začetek Jezusovega javnega življenja začne odvijati prav na svatbi. Upanje na to 
poroko je prvič predstavil prerok Ozej, ko pripoveduje priliko o nezvestobi ljudstva. Izraelska 
monarhija je zapustila Boga in njegovo usmiljenje ter ljudstvo vodila k lažnim bogovom. Toda 

prerok, ki je prepričan o Božji ljubezni, pravi, da bo ljudstvo 
ponovno popeljano v puščavo, da bo lahko prisluhnilo Božji 
obljubi.  
Jezus v svojem učenju povzema Ozejevo priliko, sanje o popolni 
poroki. V pogovoru s Samarijanko se diskretno predstavi kot pravi 
ženin, njen sedmi. Ta dokončna poroka je z lepimi podobami 
opisana v knjigi Razodetja.  
Jezusova mati se v Janezovem evangeliju pojavi dvakrat: na 
začetku, na svatbi v Kani in na koncu, ob vznožju križa. V obeh 
primerih predstavlja Staro zavezo, ki čaka na prihod Nove, in v 
obeh primerih prispeva k prihodu Nove. Marija je vez med tem, 
kar je bilo prej, in tem, kar bo prišlo pozneje. V Kani je ona tista, ki 
zaznava omejitve Stare zaveze in naredi potrebne korake, da bi 
dosegla Novo. Ob vznožju križa je ob strani "ljubljenega učenca". 

Ta predstavlja skupnost, ki raste okoli Jezusa, on je sin, rojen iz Stare zaveze. Na Jezusovo 
prošnjo sin, Nova zaveza, sprejme Marijo, Staro zavezo, v svojo hišo. Oba morata hoditi skupaj. 
Dejansko Nove ni mogoče razumeti brez Stare. Novo ne bi imelo nobene podlage, nobenega 
temelja. In Stara brez Nove bi bila nepopolna: drevo brez sadu.  
Besedilo se začne z besedami: "Tretji dan." Kaj to pomeni? Pričevanje Janeza Krstnika o Jezusu  
se zgodi prvi dan. "Naslednji dan" je Jezusov krst. Tretji dan se zgodi klic učencev in Petra. Četrti 
dan Jezus pokliče Filipa, ta pa Natanaela. "Tri dni pozneje", to je sedmi dan, torej v soboto, se 
zgodi prvo znamenje, to je svatba v Kani. V celotnem Janezovem evangeliju Jezus uresniči 
sedem znamenj. Janez uporabi oris tedna, da predstavi začetek Jezusovega delovanja. Stara 
zaveza uporablja isti okvir za predstavitev stvarjenja. V prvih šestih dneh je Bog ustvaril vse 
stvari in jih poimenoval. Sedmi dan je počival in ni več delal. Na enak način Jezus v prvih dneh 
svojega delovanja imenuje osebe in ustvari skupnost, novo človeštvo. Sedmi dan, to je v soboto, 
Jezus ne počiva, ampak naredi prvo znamenje. V naslednjih poglavjih, od 2. do vključno 19., 
uresniči še šest drugih znamenj, vedno na soboto. Nazadnje, zjutraj na dan vstajenja, ko gre 
Marija Magdalena h grobu, je rečeno: "Prvi dan v tednu". To je prvi dan novega stvarjenja, po 
podaljšani soboti, v kateri je Jezus naredil sedem znamenj. Obtožen je, da je delal v soboto; toda 
svoje delo je opravičil z besedami: "Moj Oče še vedno dela in tudi jaz delam". Z Jezusovim 
delovanjem med svatbo v Kani in križem Oče dopolni tisto, kar manjka staremu stvarstvu, in se 
pojavi v Jezusovem vstajenju. 
 

Gospod, hvala za Marijo, ki nas povede v novo. Tako se lahko odpremo delovanju Svetega 

Duha in ti na našem starem zgradiš nekaj novega, prineseš radost, veselje, rodovitnost, 

polnost življenja. Gospod, plešem in te slavim!  



                Bogoslužni teden:  16.01.2022 - 23.01.2022 

¥  Vabljeni smo, da molimo za zdravje, bolne, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce. Hvala 
za upoštevanje veljavnih predpisov. Cerkev ne želi biti vzrok okužb zato v zaprtih prostorih 
uporabljamo maske, upoštevamo razdalja 1,5M med člani različnih gospodinjstev, 
razkužujemo rok, pozdrav miru si podelimo s pogledom in poklonom, sveto obhajilo 
prejemamo SAMO na ROKE; za obisk cerkve velja P(prebolelost)C(cepljenje)T(testiranje) pogoj! 

¥ OTROCI in STARŠI! Ta teden JE reden VEROUK. Otroci vabljeni, da k verouku prinesete dar za revne 
otroke, kar ste zbirali v Adventni akciji »OTROCI ZA OTROKE«; prejšnjo nedeljo smo  blagoslovili 21 otrok. 

¥ Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem svetu, kakor je sv. 

Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, z zvoncem in s palico v obliki črke T. 
Njegov god praznujemo jutri 17. januarja. Njemu je posvečena tudi naša zimska kapela. 

¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega in molitev spreminja nas in svet! 

¥ Od torka, 18. do 25. januarja 2022 bo pod geslom »Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in 

smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2) potekal Teden molitve za edinost kristjanov. Letošnji teden 
molitve za edinost kristjanov obhajamo že znotraj triletnega sinodalnega dogajanja, ki ima tudi 
bistveno ekumensko razsežnost. V teh dneh se bomo kristjani zbirali ob jaslicah, ki še krasijo 
naše cerkve. Pridružili se bomo modrim svetim trem kraljem in se v skupni molitvi poklonili 
Novorojenemu. Čim bliže mu bomo, tem bolj eno bomo tudi med seboj.  

¥ Obrnimo se k Mariji, Kraljici družine, in ji izročimo vse naše družine, da jih ovije v svoj 
dobrotni plašč materinske ljubezni. Naj Božja in naša Mati Marija blagoslovi vse matere tega 
sveta, da bi zmogle zajemati moč za svoje materinstvo iz njenega materinskega naročja. Prav je, 
da družine izročamo tudi v varstvo sv. Jožefa, varuha naših družin, naj krepi slovenske družine 
ter izprosi očetom naših družin moč in zaupanje, da bodo trdno stali kot varuhi svojih družin.  

¥ Cerkev v JANUARJU urejajo verniki SEL; hvala za čisto in urejeno cerkev! 
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za interno uporabo izdaja: Župnija Dobova 

Odgovarja: Matej Užmah CM, župnik; http://zupnija-dobova.rkc.si, E-mail: matej.uzmah@rkc.si; GSM: 070-386-412 

Nedelja: 16. 01. 
2. navadna nedelja – 

nedelja verskega tiska 

   Dobova 8h 
 
 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

 
 

+ 

Ivo in Kata BARIĆ 
 

Pepca BOSINA 

Ponedeljek: 17. 01. 
Anton (Zvonko), pušč. 

 

 Dobova 18h 

+ 
+ 

Anton Zvonko CVETKOVIČ, 1. obl. 
hči Tadeja OGORELC ob RD 

Torek: 18. 01. 
Marjeta Ogrska, kneg. 

 

 Dobova 18h 
 

+ 
 

Ivanka JURKAS, 30. dan 

Sreda: 19. 01. 
Makarij, opat 

   

   Dobova 7h 
 

+ 
 

Jožica STARČIČ, 8. dan 

Četrtek: 20. 01. 
Fabijan in Sebastijan, 

mučenca 

 

  

Dobova 18h 

 

 
+ 

 
mož in oče Anton BLAŽEVIČ 

Petek: 21. 01. 
Agnes (Neža, Janja), de 

   
 

 Dobova 18h 
 

+ 
 

Nikola KRUŠLIN, obl. 

Sobota: 22. 01. 
Vincencij (Vinko), muč. 

              

              Dobova 18h                                               
+ 
+ 

st. starši MILER in VEGELJ 
 Cene KEŽMAN 

Nedelja: 23. 01. 
3. navadna nedelja – 

nedelja Božje besede 

     

    Dobova 8h 
    

  Dobova 10h 

 

 

+ 
 
 

+ 

 

Ivana HOLI 
 

Ivan UREK 


