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NEDELJA 2. MED LETOM                 

20.01.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Jožeta Pohole, obl.  

                                               in  M arjana Z agorec  

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Terezijo V engust, obl.              

Ponedeljek Neža                                                                     

21.01.                 ob 7h     ob  7h     ob  7h     ob  7h       za +Štefko Senovršnik                        

Torek Vinko                                                                                                      

22.01.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +M oniko D rev                              

Sreda Henrik Suzo                                                                             

23.01.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za +F ranca K rulec                         

Četrtek Frančišek Saleški                                                                                                                                                        

24.01.                  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem   za zdravje                 

Petek Spreobrnitev apostola Pavla                                                                

25.01. ob 7hob 7hob 7hob 7h       v  dober nam en                                    

Sobota Timotej in Tit                                                        

26.01.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za rajne Podlesnikove                      

NEDELJA 3. MED LETOM - nedelja Svetega pisma  

27.01. 

 
  

ob 7h      ob  7h      ob  7h      ob  7h          za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +M artina in  Jožefo G olavšek , obl.  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +A no in  F ranca A rnšek, obl.         
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Njegova mati  
je rekla strežnikom:  
»Kar koli vam reče,  

storite.«  
Tam pa je stalo  

šest kamnitih vrčev  
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. 

 
(Jn 2,5–8) 

Mestece Kana je ležalo šest kilometrov 
severovzhodno od Nazareta, kjer je Jezus 
preživel svojo mladost in so ga zato v vsej 
okolici poznali. Verjetno je celo Jezus bil po 
materi v daljnem sorodstvu z ženinom ali 
nevesto. Na svatbo je bila namreč povabljena 
Jezusova mati Marija ter Jezus sam, z njim pa 
njegovi učenci, ki si jih je malo poprej izbral. 
Tako je bil navzoč tudi evangelist Janez, sin 
ribiča Zebedeja in njegove žene Salome, doma 
iz bližnje Betsajde ob Genezareškem jezeru, ki 
je edini od evangelistov zapisal to veselo 
oznanilo – poročilo o Jezusovem začetku 
javnega delovanja. 

Po: S. Janežiču 



 
                                                                                                                                       


