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3. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,14-20)  
Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je 
Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte 
evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal 
Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v 
jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za 
menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila 
mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, 
Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi 
v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila 
sta očeta Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. 

Teden molitve za edinost in spletno ekumensko bogoslužje 
Od 18. do 25 januarja obhajamo teden molitve za edinost vseh kristjanov. 
Povabljeni smo, da zato v teh dneh še posebej molimo za edinost med nami. 
Ekumensko bogoslužje na spletu in TV 
Običajno so se ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov ob oltarju naše 
stolnice, skupaj z upokojenim škofom Lipovškom, predsednikom Komisije za 
edinost in medreligijski dialog zbrali še predstavniki Srbske pravoslavne Cerkve, 
evangeličani in binkoštniki … 
Ker zaradi epidemije letos žal tako srečanje ni mogoče smo s pomočjo spleta in 
televizije vabljeni k ogledu in molitvi posnetka ekumenskega bogoslužja iz 
evangeličanske cerkve Martina Luthra v Murski Soboti, župnijske cerkve sv. Jakoba 
v Galiciji in stolnice sv. Danijela v Celju. Bogoslužje bo predvajano to nedeljo 24. 
januarja na: Exodus TV (ob 10.30 in 13. uri), na VTV (ob 15.30 uri), na TV 
Celje (ob 16.05) in na spletu  (od 12. ure dalje).  

Molitve za edinost kristjanov: 

O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse 
kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju troedinega Boga vsi narodi na 
zemlji združeni, kakor so združeni božji izvoljenci v nebesih. Tega te prosimo po 
zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste Device Marije, svetega Cirila in 
Metoda, svetega Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen. 

Verski tisk - Vzemite novo številko Družine in ostali tisk, ki je na razpolago. 
V mesecu verskega tiska priporočamo, da bi bila vsaka družina naročena vsaj na en 
verski časopis ali revijo. Posebej priporočamo: Družino z mesečno prilogo Naša 
družina, Ognjišče, letno zbirko Mohorjevih knjig, Mavrico, Prijatelja za starejše, 
bolnike, invalide in njihove prijatelje, Brata Frančiška in Frančiškovega prijatelja, 
Tretji dan, Misijonska obzorja, Knjižice Slave,  Božja Beseda med nami. 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dom v Šentvidu v Ljubljani vabita na dneve 
odprtih vrat  od 30. januarja do 11. februarja 2021. Zaradi epidemije bodo vsi 
dogodki preko spleta na naslovu vpis.stanislav.si. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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) 

PONEDELJEK, 25. januar 
Spreobrnitev apostola 

Pavla 

  800  † Mirko Križnar  
  800  † Franc Koren (gr. 11) 

1800 †† Tone in Albina Šporin (obl.) 

TOREK, 26. januar 
Timotej in Tit, škofa 

  800  † Elizabeta Velenšek 
1200 † Ivan Krumpačnik (pog.)   
1800  † Franc Koren (gr. 12) 

SREDA, 27. januar 
Angela Merici, red. 

  800  † Franc Koren (gr. 13) 
1800 Po namenu darovalca 

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

  800  † Franc Koren (gr. 14) 
  800  Za zdravje   

1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 29. januar 
Valerij, škof 

  800 † Franc Koren (gr. 15) 
1800 † Majda Kink 
1800 † Jože Vaupotič (8. dan) 

SOBOTA, 30. januar 
Hijacinta Mariscotti 

  800 V čast Božjemu usmiljenju 
1800 † Franc Koren (gr. 16) 

NEDELJA, 31. januar 

4. nedelja med letom 

Janez Bosko, ustan. salez. 

  800  † Mitja Ivanšek 

  930  †† Jože in Jožefa Tomažič ter Ana Štiftar 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800 † Franc Koren (gr. 17) 
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