
Duhovni poklici

Skrb za Duhovne poklice

Skrb  za  duhovne  poklice  postaja  ena  izmed  prednostnih  nalog  današnje
Cerkve,  saj  je  pomanjkanje  duhovnih  poklicev  vedno  večje.  Upad  duhovnih
poklicev  močno  čutimo  tudi  v  Cerkvi  na  Slovenskem.  Tu  gre  za  vse  vrste
duhovnih poklicev, tako za duhovniške, redovniške in misijonarske. Pripravljamo
se  tudi  na  razdelitev  ljubljanske  in  mariborske  škofije.  Glavni  namen  je  čim
tesnejša povezanost škofa z duhovniki in verniki. S tem pa raste tudi potreba po
duhovnih poklicih. To je priložnost, da se zavemo, kaj ti poklici pomenijo, kakšno
je njihovo mesto v  Cerkvi,  kaj  to pomeni  za prihodnost,  ko bo primanjkovalo
duhovnikov in ne bo več mogoče srečati redovnice na cesti ali v župniji.

Kdo lahko vpliva na posameznikovo odločitev?

Družina: je globoka skupnost življenja in ljubezni, je domača Cerkev, kjer se
človek uči živeti svojo poklicanost. Verska vzgoja v družini ima odločilen pomen.
Pristno in zgledno krščansko življenje,  zdravi  in topli  odnosi  med vsemi člani,
skupna molitev, prejemanje zakramentov in ljubezen v družini ustvarjajo ozračje,
kjer se lahko rodijo novi duhovni poklici. Dobro drevo raste iz dobrih korenin.

Župnija: Poklic je povezan tudi z okoljem, v katerim živi saj noben duhovnik,
redovnik, misijonar ni »padel z neba« , pač pa je vzet izmed ljudi. Če je župnija
živa in  dejavna,  če med ljudmi  vladajo  zdravi,  pristni  medčloveški  odnosi,  če
spoštujejo božje in cerkvene zapovedi,  zlasti pa, če v župniji  veliko molijo,  se
bodo v njej porajali  tudi duhovniški poklici.  Duhovni poklic mora bit izmoljen in
podprt s trpljenjem. Zgolj verski »akrtivizem« je premalo. 
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6. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS OZDRAVI GOBAVCA                                        Mr. 1,40-46         

Iz Svetega Evangelija po Marku.

K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu
je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile in
bil je očiščen. Jezus ga je brž jezno poslal ven in mu rekel: »Glej,  da nikomur nič ne poveš,
ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v
pričevanje.« Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo,
tako da Jezus ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so
od vsepovsod prihajali k njemu.

Mašni nameni od 12.2. do 18.2. 06:

Nedelja, 12.2. 7.30h - za farane
10h  Jožefa Kunc, obletna, Rovte 64

Ponedeljek, 13.2. 18h  starši Trpin, obletna,  Rovtarske Žibrše 38
Torek,  14.2. Sv. Valentin, duhovnik in mučenec

18h   Jože in Marjana Arhar, godovna, Petkovec 11
Sreda, 15.2. 18h  starši, sestra in brata Cigale, obletna, Petkovec 20

Četrtek, 16.2. 18h  Janez in Marija Nagode, Rovte 141

Petek, 17.2. 18h  Julka in Julijan Čuk, obletna, Rovte 84

Sobota, 18.2. 8h   Alojz in Pavla Jurca, obletna, Petkovec 19
18h – za srečen zakon



(nadaljevanje iz naslovne strani).

Zgled duhovnika, redovnice: Duhovnik je samo človek, kakor vsi drugi in to
ostane tudi potem, ko se ga je s posvečenjem dotaknila Božja Roka. Obdarovanje
s  poslanstvom,  ki  ga  presega.  Če  je  duhovnik  dober,  uvideven,  pozoren,
velikodušen, pogumen in zanesljiv človek, bo v njem vedno bolj odseval tudi Božji
obraz. Duhovnik mora biti najprej mož molitve, v živi navezi z Gospodom. Enako
velja  tudi  za  poklic  redovnice.  Duhovni  poklici  rastejo  ob  poklicanih,  ki  so  z
veseljem to kar so in so z vsem srcem predani svojemu poklicu.

»Gospod pošlji delavce v svoj vinograd«



7. Navadna nedelja

Evangelij: SIN ČLOVEKOV Z OBLASTJO ODPUŠČA GREHE       Mr. 2,1-12
                                                                                     
Iz Svetega Evangelija po Marku

Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum, se je razvedelo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo,
tako da še v preddverju ni bilo več prostora, in jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu
prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad
mestom,  kjer  je bil,  odkrili  streho; naredili  so odprtino in spustili  posteljo,  na kateri  je  ležal
hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!« Sedelo
pa  je  tam nekaj  pismoukov,  ki  so  v  svojih  srcih  premišljevali:  »Kaj  ta  tako  govori?  To  je
bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?« Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri
sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih srcih? Kaj je laže: reči
hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani,  vzemi posteljo in hôdi‹? Ampak da boste
vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je rekel hromemu: »Pravim ti:
Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven
vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo
videli.«

Mašni nameni od 19. 2.  do 26. 2. 06:
Nedelja, 19.2. 7.30h - za farane

10h   Franc Brenčič in Tone Nagode, godovna, Petkovec 39
Ponedeljek, 20.2. 18h  Antonija Otrin, brat Jaka
Torek, 21.2. Sv. Peter Daniani, škof in cerkveni učitelj

18h  Zalejški, obletna, Rovte 4
Sreda, 22.2. Sedež apostola Petra, praznik

18h  Ivanka Grden, roj. Slabe
Četrtek, 23.2. Sv. Polikarp, škof in mučenec

18h  Pavel Šemrov, trideseti dan
Petek, 24.2. Sv. Matija, apostol

18h  Florjana Čuk, trideseti dan
Sobota, 25.2. 8h  Antonija Otrin, brat Jaka
Nedelja, 
26.2.2006

8. Navadna nedelja
7.30h - za farane
10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37



Večna luč 
Tabernakelj, tihi dom evharističnega Jezusa, nas velikokrat vabi, da se

tudi kdaj čez dan ustavimo v cerkvi in se pomudimo v tišini in pogovoru z
Njim. K Njemu lahko pridemo kadarkoli, posebno pred težko odločitvijo …On
nas čaka tu, da nas okrepi in potolaži. 
Pred tabernakljem gori »večna« luč.Ta nam govori, da je Jezus tu navzoč. Ta
luč nas vabi,  da pozdravimo Jezusa s  poklekom ali   priklonom. Gori  tudi
takrat, ko v kapeli ni nikogar, in je znamenje neugasljive Jezusove ljubezni
do vsakega izmed nas.



   Ostala oznanila:
* V tednu od 20.2. do 26.2. so zimske počitnice, zato v tem času ne bo
verouka. Za birmance pa je to prilika, da poskrbite za duhovne vaje in
se jih udeležite.

*  V  torek,  21.2.  ob  19:30  uri,  je  v  župnišču  srečanje  za  člane
župnijskega  pastoralnega  sveta.  Razmišljali  in  razpravljali  bomo  o
duhovnih poklicih in njihovi potrebnosti: Prosite gospoda žetve, naj pošlje
delavce na svojo žetev. (Lk 10,2)

* Veroučenci, ki ste prejeli veroučna spričevala, že podpisane oddajte
ali pri verouku ali v cerkvi po nedeljskih mašah.

*  Za  nabirko  za  kurilno  olje  na  nedeljo  5.  februarja,  se  vsem
darovalcem najlepše zahvalim.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

12.2. Marja Čuk in Srečo Nartnik Tamara Trpin in Miha Kavčič 
19.2. Rezka Kavčič in Franja Tušar Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
26.2. Cilka Jereb in Klavdija Kogovšek Marjana Kunc in Mojca Mlinar
Pogrebne maše v Februarju Marjana Kunc

Ministriranje:

Teden od 12.2. – 19.2. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 19.2. – 26.2. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča

Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Duhovna oskrba in svete maše v primorskih bolnišnicah

Psihiatrična bolnišnica Idrija, kapela Marije Pomagaj, ponedeljek ob 11.30
Ivan Blažič 05/372-00-07

Porodnišnica Postojna, ŽU Postojna 05/720-46-40, GSM 041/724-884

Splošna bolnišnica Šempeter pri Gorici, kapela Sv. Družine, sreda ob 19.30
Janez Kržišnik 05/393-63-57, GSM 041/766-845
Adolf Šavelj GSM 041-386-043, Vinko Paljk 05/300-51-36

Bolnišnica Izola, sreda ob 19.00,
 Andrej Sedej 05/641-55-45, GSM 041-769-863
Ivan Kavčič GSM 040/207-509, 
Jože Pegan GSM 041/284-838

Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kapela, torek, petek, nedelja in praznik ob 17.00;


