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2. NEDELJA MED LETOM, 19. 1. 2020 
 

NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek: Fabijan in Sebastijan, mučenca   
Torek: Agnes (Neža, Janja)   
Petek:  Frančišek Saleški, škof in cerk. učitelj  
Sobota: Spreobrnitev apostola Pavla                   
NEDELJA: 3. NEDELJA MED LETOM 
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (19.1.)  ob   9h:  Za farane 
Ponedeljek    ob  7h:  Po namenu 
Torek        ob 17h:  V čast Materi Božji  
Sreda    ob  7h:  Po namenu  
Četrtek    ob 17h:  Po namenu    
                                Molitev pred Najsvetejšim 
Petek ob 17h:  G. Božidar Slapšak  
Sobota ob 17h:  Franc in Marija Kokalj   
NEDELJA (26.1.)         ob   9h:  Za farane 

 

 Dan odprtih vrat na škofijski klasični gimnaziji in v Jegliče-vem dijaškem 
domu v Šentvidu bo v soboto, 25. januarja od 9. ure naprej. Dobrodošli 
mladi, starši in vsi, ki vas zanima življenje naše katoliške izobraževalne 
ustanove. Spoznali boste pouk na gimnaziji, številne obšolske dejavnosti in 
pestro življenje v dijaškem domu. Lahko pridete tudi kot skupina. 
 

 Teden molitve za edinost kristjanov poteka od včeraj in do praznika 
spreobrnitve apostola Pavla v soboto. Na začetku letošnjega tedna molitve 
za edinost kristjanov nas navdaja hvaležnost, ki jo mašna molitev takole 
izraža:  

»Bog, naš Oče, zahvaljujemo se ti in te hvalimo po Jezusu, Odrešeniku in 
Gospodu, za vse delovanje tvoje ljubezni v svetu. Ti si začetnik vsakega 

prizadevanja za mir in edinost.« 
Ekumensko gibanje je nastalo po delovanju milosti Svetega Duha pred več 
kot sto leti. Rodilo je in še rodi čudovite sadove. Je ena najsvetlejših točk v 
sicer mračnem 20. stoletju, ki je prineslo dve strahotni svetovni vojni. 
Zbliževanje med kristjani različnih Cerkva in skupnosti je Božje delo in zato 
velik razlog za našo hvaležnost. 
V letošnjem tednu molitve za edinost spremljamo apostola Pavla na 
njegovem zadnjem potovanju z vzhoda v Rim, kjer je prestal mučeniško 
smrt. Malo je manjkalo, da se ne bi njegovo življenje končalo že na poti, 
med razbitinami ladje, na kateri je potoval in jo je vihar treščil na čeri ob 
obali otoka Malte. A Božja previdnost je hotela drugače. – Bog v svoji 
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previdnosti vodi tudi naša pota in pota krščanskih Cerkva. Doživljamo 
pretrese in viharje, a ne omagujemo. Z nami je Tisti, ki je nekoč pomiril vihar 
na morju, še več, ki je vstal od mrtvih in živi. 

 

 

 

 
Molitev za edinost kristjanov 

 
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil,  

da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. 
Daj, da bomo živo začutili,  

kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.  
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, 

nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost,  
ki se morda skrivajo v nas.  

Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili.  
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,  

da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala  
Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš.  

V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot,  
ki vodi do edinosti v poslušnosti  

Tvoji Ljubezni in Resnici.  
Amen. 


