
Molitvena osmina za edinost kristjanov
Minulo leto 2006 je bilo zaznamovano z dvema dogodkoma, ki imata velik

ekumenski  pomen.  V  Beogradu  je  septembra  potekalo  plenarno  zasedanje
mednarodne  katoliško-pravoslavne  komisije,  za  teološki  dialog.  S  tem  se
nadaljuje uradni dialog, ki je bil po letu 2000 prekinjen. Drugi dogodek je bil
nadvse uspešen in odmeven obisk Benedikta XVI. V Carigradu ob godu sv.
Andreja (30.11.).  Srečanje s patriarhom Bartolomejem I.  in podpis skupne
izjave – oboje je mejnik in svetla točka na poti »Dialoga ljubezni in resnice«.
Sedanji papež je že v nastopni pridigi takoj po izvolitvi povedal, da je edinost
kristjanov  eden  od  velikih  ciljev  njegovega  papeževanja.  Njegov  obisk  pri
sestrski pravoslavni Cerkvi je znamenje, kako resno jemlje svojo zavezanost
delu  za  edinost.  Ekumensko  razsežnost  je  imel  tudi  njegov  obisk  v  rodni
Bavarski  minulo  poletje,  kjer  je  med  drugim  rekel,  da  želi  »s  srcem  in
razumom napraviti vse, kar bi prispevalo k edinosti«.

V tem duhu ekumenske soodgovornosti in odprtosti bomo obhajali letošnje
molitveno osmino za edinost. Vodilna misel je vzeta iz pripovedi o ozdravljenju
gluhonemega: »Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo« (Mr 7,27).
Vabi nas, da imamo ob prizadevanju za edinost odprte oči in srce za trpljenje
ljudi  in  se  nanj  odzovemo  s  sočutjem  in  pomočjo.  K  temu  nas  zavezuje
Jezusov zgled. Razmišljali in molili bomo ob svetopisemskih besedil, ki so jih
izbrali  kristjani  iz  Južne Afrike,  iz dežele,  kjer  z velikimi  zamahi  kosi  kuga
današnjih dni – AIDS.

Knjižica  vsebuje  svetopisemske  odlomke,  posebej  sestavljena
premišljevanja  (nagovore),  prošnje  in  molitve.  Glavno  misel  osmine  lahko
ponazorimo  s  primernim plakatom v  cerkvi.  Po  obhajilu  zmolimo  posebno
molitev  za  edinost.  Povabimo  k  molitvi  tudi  skupine  v  župniji,  družine  in
bolnike. K srečanju povabimo tudi kristjane drugih Cerkva in se jim pridružimo
pri njihovem bogoslužju.

Bogdan Dolenc, tajnik slovenskega ekumenskega sveta 
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2. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUSOV PRVI ČUDEŽ                         Jan 2,1-11
Iz Svetega Evangelija po Janezu

Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni
tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In
Jezus  ji  je  dejal:  »Kaj  imam  s  teboj,  žena?  Moja  ura  še  ni  prišla.«  Njegova  mati  je  rekla
strežnikom:  »Kar  koli  vam  reče,  storite.«  Tam  pa  je  stalo  šest  kamnitih  vrčev  za  judovsko
očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili
so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina
pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –,
je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s
slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od
znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.

Mašni nameni od 14.1. do 20.1.2007:

Nedelja 2. Navadna nedelja
7.30h za farane 
10h   Florjana Čuk, obletna, Petkovec 10

Ponedeljek Sv. Pavel, puščavnik
18h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

Torek 18h  Ciril Malovrh, Praprotno Brdo 11
Sreda Sv. Anton puščavnik, opat

18h  Fištrovi in Joškovi
Četrtek Sv. Marjeta Ogrska, devica

18h  Anton Trpin, Rovte 117
Petek 18h  Marija Čuk, dano od prijateljic

Sobota Sv. Fabijan in Boštjan, mučenca
8h  Vinko Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20

==================================================================================

Molitev za edinost

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.
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3. Navadna nedelja

Evangelij: PISMO SE IZPOLNJUJE NA JEZUSU                    Lk 1,1-4;4,14-21
Iz Svetega Evangelija po Luku

Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, 2 kakor so nam
jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, 3 sem sklenil tudi jaz, ko sem
vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teófil, vse po vrsti popisati, 4 da spoznaš
zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen.
Jezus se je v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po
njihovih shodnicah in vsi so ga slavili.
Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral,
in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:

Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost
in slepim vid,
da pustim zatirane na prostost,
da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.

Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanjIn začel jim
je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«

Mašni nameni od 21.1.  do 28.1.07:
Nedelja 7.30h za farane 

10h  Franc Kavčič, obl., in  Marjanca Kavčič, god., Petkovec 8
Ponedeljek Sv. Vincencij, diakon in mučenec

18h  Otrinovi, dano iz Logatca
Torek 18h  Ivanka Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 28
Sreda Sv. Frančišek saleški, škof in cerkveni učitelj

18h  Antonija Kunc, Bernarda in Rozalija, obletna, Rovte 16
Četrtek Spreobrnitev apostola Pavla - praznik

18h  Franc Jereb, godovna, Rovte 79a
Petek Sv. Timotej in Tit, škofa

18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117
Sobota  Sv. Angela Mericij, devica, redovna ustanoviteljica

8h  Janez Grum, godovna, Rovte 127
Nedelja 4. Navadna nedelja - svetopisemska

7.30h za farane 
10h   starši Jereb, godovna, Rovte 102a

==================================================================================

K tebi, Gospod, kličem,
moja skala, ne bodi gluh zame!

Če boš molčal pred menoj,
bom podoben tistim, ki se pogrezajo v jamo.

Usliši me, ko te kličem na pomoč.
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Ostala oznanila:
* V nedeljo 14.1. ob 20h bo na 1. programu TV Slovenija in preko 

radia Ognjišče, potekala velika dobrodelna akcija TVS, radia Ognjišče
in Misijonskega središča Slovenije za gradnjo šole na slovenskem 
misijonu Matanga na Madagaskarju pod geslom »Dar upanja«. Oddajo 
bosta povezovala: Mojca Mavec in Jure Sešek. Vabimo vas k ogledu oddaje 
in dobrohotnem sodelovanju. (Stane Kerin, ravnatelj za misijone)

* V torek 16.1. bo v župnišču srečanje za vse ključarje in člane 
gospodarskega sveta. Pogovoriti se moramo o delu v letošnjem letu, ki 
nas čaka pri cerkvi.

* Od 18.1. do 25.1. obhajamo Teden Krščanske edinosti 2007. Vodilna 
misel je vzeta iz Markovega evangelija: »Gluhim daje, da slišijo, nemim, 
da govorijo« (Mr, 7,37). Za vsak dan je določena izbrana božja beseda, 
razmišljanje in prošnje za vse potrebe. Naj teden molitve za edinost med 
Kristjani ne gre mimo nas ne izzveni v prazno.

* V ponedeljek 22.1. ob 19h je v župnišču srečanje za člane Župnijske 
Karitas.

* Na Nedeljo Svetega pisma (28.1.) bo v zimski kapeli ob 18h 
predavanje duhovnika dr. Karla Geržana z naslovom: Vzgoja za 
zadovoljno življenje. Predavanje je namenjeno staršem in vzgojiteljem. 
Vzemite si čas in pridite.

* Bralci beril naj  se držijo razporeda za branje. V kolikor so na določen termin
zadržani, naj si sami poiščejo zamenjavo.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

14.1. Franja Tušar in Srečo Nartnik Marja Čuk in Matjaž Gnezda
21.1. Cilka Jereb in Rezka Kavčič Ana Lukančič in Mojca Skvarča
28.1. Marjana Kunc in Tadeja Gnezda Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v januarju Rezka Kavčič

Ministriranje:

Teden od 14.1. – 21.1. Jaka Logar st., Jaka Logar  ml. in Nejc Rupnik 
Teden od 21.1. – 28.1. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale

==================================================================================

Usliši glas moje prošnje,
ko kličem k tebi na pomoč,
ko vzdigujem svoje roke

 k notranjemu svetišču tvojega templja
Usliši me, ko te kličem na pomoč.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


