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2. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,35-42) 
Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in 
še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je 
na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, 
Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj je 
rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je 
obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, 
jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: 
»Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« 
Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog 
desete ure. Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil 
Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je 
rekel: »Našli smo Mesija« (kar pomeni Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. Jezus 
je uprl pogled vanj in rekel: »Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (kar 
pomeni Peter). 

Teden molitve za edinost kristjanov, 18. – 25. januar 2021 
Gradivo je pripravila ženska meniška skupnost Grandchamp iz Švice. Izbrana 
tema »Ostanite v moji ljubezni: obrodili boste obilo sadu« se nanaša na 15. 
poglavje Janezovega evangelija, ki govori o Jezusu kot resnični vinski trti. Ostati 
v Božji ljubezni pomeni spraviti se s sabo. Tema »izraža poklicanost k molitvi, 
spravi in enosti Cerkve ter človeštva. To je tudi poklicanost skupnosti 
Grandchamp«, ki jo danes sestavljajo redovnice različnih krščanskih izročil. 
Skupnost je nastala v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je skupina deklet 
odkrila pomembnost tišine pri poslušanju Božje besede. Po Jezusovemu zgledu, 
ki se je pogosto umikal na osamljene kraje, da bi tam molil, so dekleta začela 
opravljati duhovne vaje v majhni vasi Grandchamp v Švici. Kmalu so se jim pri 
duhovnih odmikih v tišino pridružili tudi drugi, čez čas pa se je nanje začelo 
obračati vedno več ljudi, ki so želeli živeti trenutke tišine in molitve. In tako je 
nastala skupnost, ki danes šteje petdeset članic različne starosti, ki pripadajo 
različnim cerkvenim izročilom in prihajajo iz različnih držav. In v tej svoji 
različnosti »živijo občestvo, iščejo poti za spravo med kristjani znotraj človeške 
družine in v spoštovanju celotnega stvarstva«. 

Ločitev med kristjani in njihova medsebojna oddaljitev predstavljata 
pohujšanje, saj pomenita oddaljitev od Boga. Prizadevanje za spravo zagotovo 
vključuje tudi žrtve, a pri tem nas podpira molitev Jezusa, ki je hotel, da smo vsi 
eno, kakor je on eno z Očetom, da bi svet veroval. 
Kot kristjani pa prav tako živimo v »stvarstvu, ki ječi, medtem ko čaka na 
osvoboditev«. Če ostanemo v Kristusu, lahko prejmemo »moč in modrost za 
delovanje proti strukturam nepravičnosti in zatiranja, da bi se v celoti spravili z 
brati in sestrami, bili oblikovalci novega načina življenja v spoštovanju in v 
občestvu s celotnim stvarstvom.  
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- nedelja verskega tiska 
Anton, puščavnik, opat 

  800  †† Alojzija in Janez Obrez 

  930  †† Tone in Angela Pirtovšek 
1100 † Vera Mejaš 
1800 † Franc Koren (gr. 3) 

PONEDELJEK, 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja 

  800  † Franc Koren (gr. 4) 

  800  † Mirko Križnar 

1800 V zahvalo 

TOREK, 19. januar 
Makarij Aleksandrijski 

  800  † Ana Karlin 

  800  † Po namenu darovalca   

1800  † Franc Koren (gr. 5) 

SREDA, 20. januar 
Fabijan, papež, mučenec 

  800  Za domovino 

1200 † Vito Pušnik (pog.)   
1800 † Franc Koren (gr. 6) 

ČETRTEK, 21. januar 
Agnes (Neža), devica, m. 

  800  Po namenu 

  800  Po namenu darovalca   

1800 † Franc Koren (gr. 7) 

PETEK, 22. januar 
Vincencij, diakon, muč. 

  800 † Franc Koren (gr. 8) 

1800 † Friderik Hajdinjak (obl.) 

SOBOTA, 23. januar 
Henrik Suzo, dominikanec 

  800 † Franc Koren (gr. 9) 

  800 Za zdravje 

1800 † Stanislav Oštir (obl.) 

NEDELJA, 24. januar 

3. nedelja med letom 

Frančišek Saleški, škof, c. u 

  800  †† Terezija in Jože Belaj 

  930  Po namenu 
1100 Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800 † Franc Koren (gr. 10) 
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