
Nedelja Jezusovega krsta, praznik
Evangelij: JEZUS OB KRSTU VIDI SVETEGA DUHA                              Mt 3,13-17

Evangelij po Mateju

Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel 
odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je odgovoril 
in mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je 
pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega 
Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj 
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«

Mašni nameni od 9.1.2011 do 15. 01. 2011:

nedelja, 9.1. 7:30h – za farane
10h  Franc in Antonija Petrovčič, Petkovec 41

ponedeljek, 10.1. 18h  Marko Petkovšek, obletna in Mihael, Rovte 131
torek, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof

18h  starši Jereb in brat Pavle, Rovte 132
sreda, 12.1. Sv. Tatjana, mučenka

18h  Jakob in Pavel Šemrov, obletna, Rovte 77a
četrtek, 13.1. Sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj

18h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
petek, 14.1. 18h  Pavel Jereb, obletna, Rovte 33
sobota, 15.1. Sv. Pavel, puščavnik

8h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21
===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Doumel je, da se edinost ne bo mogla doseči z vrnitvijo ločenih bratov,

ampak s ponovnim združenjem vseh razdeljenih Cerkva in Krščanskih bratov
v edinost, ki je zanjo prosil Kristus v velikoduhovniški molitvi. Pot je videl v
izpolnjevanju   Kristusove  volje,  predvsem  v  vedno  večjem  posvečevanju
našega  življenja.  Vse  Cerkve,  tudi  katoliška  naj  bi  se  čimbolj  posvetile,
približale Kristusu in tako tudi edinosti. Ne govori se več o vrnitvi, ampak o
skupni  rasti  k  svetosti  in  edinosti.  Zato  naj  bi  bila  molitvena  osmina
posvečena predvsem prošnji za večjo posvetitev Krščanskih Cerkva in vseh
Kristjanov.  V  tej  obliki  se  je  molitvena  osmina  razširila  tudi  zunaj  meja
katoliške Cerkve.

Globlji smisel in pomen je osmini dal 2. vatikanski cerkveni zbor v odloku o
ekumenizmu. Ta podaja katoliška načela sodobnega ekumenskega gibanja, to
je  prizadevanje  za  edinost  vseh  krščanskih  Cerkva  in  skupnosti,  pa  tudi
nekatera  konkretna  navodila  za  ekumensko  delo.  Dokument  poudarja  je
duhovni ekumenizem, to je spreobrnjenje srca in svetost življenja skupaj z
zasebnimi  in  javnimi  molitvami  duša  vsega  vsega  ekumenskega  gibanja.
Ekumenski direktorij, ki ga je izdalo tajništvo za edinost kristjanov 14. maja
1967,  še  posebej  priporoča  obhajanje  molitvene  osmine  od  18.  do  25.
Januarja, če mogoče skupaj z drugimi krščanskimi brati.                      >>

2. Nedelja med letom
Evangelij: JAGNJE BOŽJE ODJEMLJE GREH SVETA                      Jan 1.29-34

Evangelij po Janezu

Naslednji  dan  je  zagledal  Jezusa,  da  prihaja  k  njemu,  in  je  rekel:  »Glejte,  Božje  Jagnje,  ki
odvzema greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti
bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on
razodene Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in
ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel: ›Na kogar
boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.‹ In videl sem in pričujem,
da je ta Božji Sin.«

Mašni nameni od 16.1.2011 do 23.1.2011:

nedelja, 
16.1.

7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

ponedeljek, 17.1. Sv. Anton puščavnik, opat
18h  Darja Mlinar in vsi  Treven, Rovte 4

torek, 18.1. Sv. Marjeta Ogrska
začetek tedna molitve za edinost kristjanov

18h  Franc Kavčič, obletna in  Marjanca, godovna, Petkovec 8
sreda, 19.1. 18h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
četrtek, 20.1. Sv. Fabijan, papež in Sv. Boštjan, mučenca

18h  Zvonka Nartnik, godovna, Rovte 29a
petek, 21.1.  Sv. Neža, devica in mučenka

 18h  Ivanka Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 28
sobota, 22.1. Sv. Vincencij, diakon in mučenec

8h  Anton Artač in Frančiška, godovna, Rovte 91
nedelja, 
23.1.

3. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h  Franc Brenčič, Petkovec 39

===================================================================================
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Delo za obnovitev edinosti je, kakor pravi ta odlok, stvar celotne Cerkve,
tako vernikov kakor pastirjev. Ekumenski direktorij pravi: „vsak Kristjan ima
vedno in povsod v gibanju že delež, čeprav ne živi med oddaljenimi brati, če
se le trudi, da vse svoje življenje oblikuje v duhu evangelija“.

Krščanstvo ne more do kraja prepričevalno oznanjati svetu Kristusa, dokler
je  razprto  in  needino  med  seboj,  zakaj  Kristus  en  sam  in  ne  more  biti
razdeljen.  Molitvena osmina se pridružuje  Jezusovi  prošnji  k očetu:  „A ne
prosim  zanje,  ampak  tudi  za  vse  tiste,  ki  bodo  po  njihovi  besedi  vame
verovali, da bodo vsi eno, kakor ti Oče, v meni jaz v tebi, da bodo oni v nama
eno,  da  bo svet  veroval,  da  si  me Ti  poslal“  (Jan  17,20-21).  te  molitve,
pridružene  molitvi  Jezusa  samega,  so  del  največjega  in  najnujnejšega
apostolata v našem času. 



Ostala oznanila:
* V ponedeljek 10.1. pričnemo z rednim veroukom po Božično 

novoletnih počitnicah.

* V torek 11.1. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske 
skupine.

* Od 18.1. so 25.1. obhajamo molitveno osmino za edinost med 
kristjani. Kristjani že več kot 100 let obhajamo to osmino. Med seboj 
osmina poveže Kristjane vseh veroizpovedi, ko se srečujemo, 
premišljujemo božjo besedo in skupaj molimo. Klic k edinosti kristjanov 
letos prihaja iz Svete dežele, iz Jeruzalema, ki je sveto mesto judovstva, 
Krščanstva in islama. Tam je po binkoštih nastala prva Cerkev, naša 
skupna mati. V Jeruzalemu je iz Jezusovih ust privrela tista prisrčna 
molitev k Očetu, v kateri ga prosi za edinost svojih učencev: „Da bi bili vsi 
eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi“ (Jan 17,20-21). Današnji 
Jeruzalemski Kristjani, ki živo doživljajo razdeljenost, so pripravili letošnjo 
osmino in zanjo izbrali glavno misel. Vzeta je Apostolskih del in pove, kako 
so prvi jeruzalemski verniki na edinstven način uresničevali edinost: „Bili so
stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v 
molitvah“ (Apd 2,42).
K tej stanovitnosti v molitvi in delu za edinost smo danes poklicani tudi mi, 
vsak po svojih močeh, saj je „Skrb za obnovitev edinosti stvar celotne 
Cerkve, tako vernikov kakor pastirjev in zadeva vsakogar“ (Odlok o 
ekumenizmu 5). 
dr. Bogdan Dolenc, tajnik slovenskega ekumenskega sveta.

* V sredo 19.1. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja: Jože Kern – različne oblike dela v župnijski Karitas (Naše 
poslanstvo št. 44, str. 29).

Ministriranje:
Teden 9.1. do 16.1.  Martin Skvarča, Urban Cigale in Alen Bogataj

Teden od 16.1. do 23.1.  Jaka Logar, Nejc Rupnik in Blaž Skvarča

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
9.1. Marja Čuk in Metka Bogataj Klemen Jereb in Helena Rupnik

16.1. Cilka Jereb in Tadeja Gnezda Marijana Kunc in Karin Hladnik
23.1. Franja Tušar in Jože Treven Mojca Skvarča in Branka Jereb

Pogrebne maše za januar Cilka Jereb
  

  Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 11, od 8.1. do 14.1. sk. 12, od 15.1. do 21.1. sk. 13, od 22.1. do 28.1.      

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

Oznanila od 9.1.2011 do 23.1.2011, Leto VII. št. 1

Molitvena osmina za edinost kristjanov
od 18. do 25. januarja.

Od 18. do 25. januarja, nekdaj praznika sedeža sv. Petra v Rimu, pa do
praznika spreobrnjenje apostola Pavla, praznujemo v katoliški Cerkvi, pa tudi
v nekaterih drugih Krščanskih Cerkva in skupnostih teden molitve za edinost
vseh Kristjanov. Začetek te osmine je ameriški anglikanski duhovnik Pavel
Wattson  s  sodelavcem  anglikanskim  duhovnikom  Spencerjem  Jonesom.
Pripadal je tako imenovanemu oxfordskemu gibanju v anglikanski cerkvi, ki
je bila naklonjena zbliževanju z Rimom. Leta 1908 so na njegovo pobudo v
okviru  ameriške  anglikanske  cerkve  prvič  obhajali  molitveno  osmino  za
zedinjenje  Kristjanov.  Že  9  mesecev  pozneje  je  Pavel  Wattson  skupaj  s
svojim redovnimi družinami prestopil v Katoliško Cerkev. Molitvena osmina
se je tedaj začela širiti predvsem v katoliški Cerkvi. Papež Pij X jo je leta
1910 uradno odobril.

Pavel  Wattson  je  pojmoval  dela  za  edinost  v  duhu  predkoncilskih
prizadevanj za edinost v Cerkvi, namreč kot prizadevanje za vrnitev ločenih
Cerkva in ločenih bratov katoliško Cerkev. Glavni namen molitev je bil, da
nekatoliški kristjani spoznajo svojo zmoto in se vrnejo v naročje katoliške
Cerkve.  Zato  se  molitvena  osmina  v  začetku  ni  mogla  razširiti  med
nekatoličani, razen med delom Rimu naklonjenih anglikancev.

Novo razsežnost je dal osmini francoski duhovnik Pavel Couturier (1881 –
1953). Je oče duhovnega ekumenizma v katoliški  Cerkvi in začetnik nove
smeri ekumenskih prizadevanj med katoličani. Dosegel je, da so v domači
lyonski  škofiji  uvedli  molitveno  osmino.  Za  vsak  dan  je  sestavil  nove
namene, v katerih so prosili za tisto edinost, ki jo je hotel Jezus Kristus.  >>


