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3. nedelja med letom 

 

Jezus začne učiti 

Ker smo že mnogi poskusili urediti poročilo o dogodkih, ki so se dovršili med nami, 
kakor so nam sporočili tisti, ki so od začetka bili očividci in služabniki besede, sem 
sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, plemeniti Teofil, 
to po vrsti popisati, da spoznaš resničnost naukov, v katerih si bil poučen. 
Jezus se je v moči Duha vrnil v Galilejo; in glas o njem je šel po vsej okolici. Učil je v 
njih shodnicah in vsi so ga slavili. In prišel je v Nazaret, kjer je bil vzrejen; po svoji 
navadi je šel sobotni dan v shodnico in je vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo preroka 
Izaija. Odprl je knjigo in našel mesto, kjer je bilo pisano:  
»Duh Gospodov je nad menoj; zato me je mazilil. Poslal me 
je, da ubogim oznanim blagovest; da naznanim jetnikom 
oproščenje in slepim pogled, da zatirane izpustim v prostost  
in oznanim leto božjega usmiljenja.« 
In zaprl je knjigo, jo dal služabniku in sédel; in vseh oči v 
shodnici so bile uprte vanj. Začel jim je govoriti: »Danes se 
je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« 

Lukov evangelij 1,1-4; 4,14-21 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

Papež Frančišek v nagovoru voditeljem binkoštne cerkve: 
»Govorica srca ima svojo posebno, preprosto slovnico, ki vsebuje le dve najvišji 
pravili. Ti pravili se glasita: Ljubi Boga nad vse in ljubi drugega, ker je tvoj brat, 
tvoja sestra ... Kakor se dogaja v tolikih naših družinah, se dogaja tudi nam, 
kristjanom. Razdelili in ločili smo se. Razdvojili so nas grehi in nesporazumi 
skozi dolgo zgodovino, ki je zaznamovana z grehi na eni in na drugi strani. Kdo 
je kriv za vse to? Mi vsi, ker smo vsi grešniki. Pravičen je samo eden, Gospod. V 
sebi čutim veliko hrepenenje, da se ta razdeljenost konča in da dočakamo 
edinost. Hrepenim po tistem objemu, o katerem pripoveduje Sveto pismo v 
zgodbi o egiptovskem Jožefu. Njegovi bratje so zaradi lakote prišli v Egipt, da bi 
kupili živeža za preživetje. Kupovali so, imeli so denar, toda denarja ne moreš 
jesti. V Egiptu pa so našli veliko več kot živež za preživetje: našli so svojega 
izgubljenega, prodanega brata. Tudi mi imamo denar, imamo bogastvo, 
kulturno in versko bogastvo različnih izročil. Toda ob vsem tem je pomembneje, 
da se srečamo kot bratje. Skupaj moramo jokati, kot je jokal egiptovski Jožef. Ta 
jok nas združuje, ker je jok ljubezni. 

Tudi jaz vam govorim kot brat, preprosto, z veseljem in domotožjem. Naj v nas 
raste to domotožje, ki  nas bo zbližalo in omogočilo, da se najdemo, se objamemo 
in skupaj počastimo Jezusa Kristusa kot edinega Gospoda zgodovine … Prosimo 
Gospoda, naj nas zedini. Veselo pojdimo naprej. Bratje in sestre smo. Pustimo, 
da Gospod dokonča delo, ki ga je on začel. Gre za čudež edinosti. Čudež, ki se je 
že začel. Neki preprost človek je rekel: ´Nikoli nisem doživel, da Bog ne bi bil 
dobro dokončal čudeža, ki ga je on začel.` Bog bo dokončal ta čudež edinosti. 
Prosim vas, da me blagoslovite. Tudi jaz vas blagoslavljam. Objemam vas kot 
svoje brate.« 

V ponedeljek, 25. januarja – Sv. Danijel ob 18. uri sveta maša, nato ekumenska 
molitev za edinost, pri kateri bodo sodelovali predstavniki Evangeličanske, 
Srbske pravoslavne in Binkoštne cerkve, škof Stanislav Lipovšek.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. januar 

3. nedelja med letom 

Frančišek Saleški, škof, c. uč. 

     800  † Mitja Ivanšek (obl.) 
   930  † Alojz Vrbovšek 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: v zahvalo 

PONEDELJEK, 25. januar 
Spreobrnitev apostola Pavla 

     800  v zahvalo 
1800   v zahvalo 

TOREK, 26. januar 
Timotej in Tit, škofa 

     800   v zahvalo 
1800   † Marijan Ambrož (pog.) 

SREDA, 27. januar 
Angela Merici, devica 

     800   †† Jožica Jeromel in vsi Jeromel - Vester 
1800    v zahvalo 

ČETRTEK, 28. januar 
Tomaž Akvinski, duh., c. uč. 

     800   v zahvalo 
1800    v zahvalo 

PETEK, 29. januar 
Konstancij, škof 

     800  † Veronika Ravnjak  
           ter vsi †† Ravnjak in Jože Kac 
1800   v zahvalo 

SOBOTA, 30. januar 
Hijacinta, tretjerednica 

     800   †† starši Pasar, dva brata in sestra 
1800    v zahvalo 

NEDELJA, 31. januar 
4. nedelja med letom 

- nedelja Svetega pisma 
Janez Bosko, ustan. salezijancev 

     800  na čast Mariji pomočnici v zahvalo 
   930  za župljane in dobrotnike 
1800  v zahvalo 

1100   Tremerje: †† Angela in Ivan Skale 

                               ter Ludvik Lešek 
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