
Sveta družina, praznik
Evangelij: DETE JE RASTLO IN BILO BOLJ IN BOLJ MODRO Lk 2,22-40
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 31.12.2017 do 6.1.2018:
nedelja, 31.12. 
drugi sveti večer

Sv. Silvester, papež; Zadnji dan civilnega leta
7:30h – za farane
10h  Franc Logar, godovna, Rovta 104

ponedeljek, 1.1. Marija, Božja Mati, praznik, Novo leto – Dan miru
Začetek meseca verskega tiska
  8h  Pavle Jereb, obletna in Alojija Albreht, Rovte 33
10h  Ivanka Cigale, obletna, Rovte 70

torek, 2.1. Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in 
Cerkvena učitelja

 8h  Alojzija in Franc Kavčič, obletna, 
Marjanca Kavčič, godovna, Petkovec 8

sreda, 3.1. Presveto Jezusovo ime
18h  Jože Arhar, Petkovec 11

četrtek, 4.1. Angela Folinjska, redovnica 
18h  Janez in Katarina Nagode, obletna in v zahvalo, 

Rovtarske Žibrše 14
Prvi petek, 5.1. 
tretji sveti večer

Janez Nepomuk Neuman, škof
 8h – v dober namen, dano Miha Jeršič

sobota, 6.1. Prva 
duhovniška

Gospodovo razglašenje, Sveti Trije Kralji, praznik
 8h  bratje(8) in starši Mivšek, obletna, Rovte 98
18h  Jožefa Albreht, obl.; vsi  iz družine Jereb, Rovte 102a

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Papež  je  Roncallija  pred  odhodom  posvetil  v  škofa,  da  bi  okrepil  njegovo
verodostojnost. Drugi prelati so mu zagotovili, da bo njegovo bivanje v daljni deželi
kratko. V Sofijo je odpotoval leta 1925. Čakali sta ga dve pomembni nalogi. 

Prva  je  bila  zagotoviti  majhni  bolgarski  vzhodnokatoliški  skupnosti,  da  ni
pozabljena.  V  bistvu  je  to  pomenilo,  da  od  Rima  dobi  dovoljenje  za  odprtje
krajevnega  semenišča.  Roncallijeva  druga  naloga  je  bila  spoznavanje  velikega
pravoslavnega občestva. Na muli ali poskakujočem vozu je potoval v odročne vasi.
Kmalu je skoval trdne prijateljske vezi z Bolgari vseh veroizpovedi. 
Vzgoja Svetega Duha Rimska kurija Roncallija kljub številnim dobrim delom bolj
ali manj ni opazila. To se je spremenilo, ko so ga leta 1953 znova poklicali v Italijo
ter  ga  imenovali  za  kardinala  in  beneškega  nadškofa.  Z  veseljem  je  prevzel
pastoralno delo v italijanski škofiji. Njegov mednarodni ugled pa je kmalu pritegnil
pozornost številnih kardinalov.

Zdi se, kot bi bila vse njegovo življenje in poklicna pot priprava na zadnjo nalogo.
Ker  se  je  ukvarjal  s  številnimi  političnimi  in  medverskimi  spori,  je  znal  jasno in
umirjeno  gledati  na  svetovne  napetosti,  ki  so  izhajale  iz  hladne  vojne,  pa  tudi
navzkrižja v Aziji in Afriki. Poznal je razkole v katoliški Cerkvi ter med katoličani in
kristjani drugih veroizpovedi; videl je, kako malo mostov je bilo zgrajenih.         >>

Nedelja Jezusovega Krsta, praznik
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN Mr 1,6b-11

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 7.1.2018 do 14.1.2018:
nedelja, 7.1. Rajmund Penjafortski, duhovnik

7:30h – za farane
10h  iz družine Petrovčič, obletna, Petkovec 41

ponedeljek, 8.1. Severin Noriški, opat
18h  Marica in Ludvik Skvarča, obletna, Rovte 11

torek, 9.1. Pij IX., papež
18h  Jože Treven, trideseti dan, Petkovec 11b

sreda, 10.1. Sv. Gregor Niški, škof in Cerkveni učitelj
18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5

četrtek, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof
18h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a

petek, 12.1. Tatjana (Tanja), mučenka
18h  Janez in Marija Nagode, obletna, Rovte 141

sobota, 13.1. Hilarij (Radovan), škof in Cerkveni učitelj
 18h – v zahvalo za 50 let življenja, Letnik 1967

nedelja, 14.1. 2. Nedelja med letom; Odon(Oton), prior v Jurkloštru
7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

  (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Roncallija je dolga pot vodila v Rim, toda nikoli ni izgubil umerjenosti, ki mu jo je dal
Bog med duhovno obnovo ob Donavi – niti ko se je leta 1958 iz dimnika Sikstinske
kapele dvignil bel dim in naznanil, da je postal papež. 
Cerkev - svetilnik sveta Oktobra 1962, ko je imel 82 let, je uradno odprl cerkveni
zbor.  Obsodil  je  »preroke  pogubljenja«,  ki  so  na  svetu  videli  samo  temo  in  zlo.
Obljubil je, da bo Cerkev uporabljala »zdravilo usmiljenja«. Nato je škofe prepustil
njihovemu  delu,  sam  pa  je  dogajanje  spremljal  v  svojem  stanovanju  po  interni
televiziji.  Enkrat  ali  dvakrat  je  posredoval,  da je zagotovil,  da cerkveni  zbor  sledi
njegovi  evangeljski  viziji,  večinoma pa podvig zaupal  Svetemu Duhu in koncilskim
očetom. Bolezen ga je upočasnjevala,  vendar  je  hotel  ohraniti  videnje ljudstev in
narodov vse zemlje, ki pridejo počastit Jezusa v jaslicah. Ko je 3. junija 1963 umrl, se
je zdelo, da ves svet žaluje za njim.
Pridite,  molimo Po  več  kot  petdesetih  letih  je  enako  pomembno,  da  še  naprej
oznanjamo sporočilo zveličanja in upanja za vse ljudi. Ko se bomo torej letos zazirali v
jaslice, prosimo papeža Janeza XXIII., ki je zdaj svetnik, naj nam pomaga odsevati
njihovo luč, kot je to delal on. 

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 30.12. do 5.1. sk. 18, od 6.1. do 12.1. sk. 19, od 13.1. do 19.1.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj



Ostala oznanila
* Zadnji dan civilnega leta 2017, 31. decembra obhajamo Nedeljo Svete 

Družine. Pri obeh mašah bo blagoslov otrok. Starši, pripeljite k maši tudi 
najmlajše otroke. Ker je zadnji dan leta obhajamo god Svetega Silvestra, papeža
(Silvestrovo). Po obeh mašah bomo po obhajilu zapeli zahvalno pesem Bogu za 
preživeto civilno leto. Zvečer je drugi sveti večer, zato po stari krščanski 
navadi pokadite in pokropite svoje domove in molite rožne vence.

* Novo leto, 1. 1. 2018, pričenjamo z Marijinim praznikom Marije, Svete 
Božje Matere. Je tudi svetovni dan miru. Papež vsako leto napiše v ta 
namen posebno poslanico. Po obeh mašah je tudi ustaljeno darovanje za 
domačega župnika.

* Za prvi petek, 5.1., v mesecu januarju bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po maši, ki bo ob 8h 
zjutraj bomo zmolili litanije Srca Jezusovega z posvetilno molitvijo in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim. Po maši blagoslov vode, krede in kadila.

* V soboto, 6. 1. obhajamo praznik Svetih Treh kraljev. Na predvečer 
praznika Gospodovega razglašenja je tretji Sveti večer. Otroci, ki ste v 
adventu bili vključeni v Adventno akcijo: Otroci za otroke, ta dan k 
jaslicam prinesite svoje šparovčke s prihranki za lačne otroke po 
svetu.

* Redni verouk pričnemo s ponedeljkom 8. januarja.
* Z nedeljo, 7. 1., Jezusovega krsta pričnemo ciklus navadnih nedelj. Liturgična 

barva je zelena.
* V torek 9. 1. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine.
* Podelitev zakramenta Svete birme bo v župniji zadnjo nedeljo v maju, 

na praznik Svete Trojice, 27. maja ob 9h dopoldne. 
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Otroci, ki čutite veselje do petja pri maši se vključite v otroški pevski zbor.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
31.12.  Vilma Kunc in Franja Tušar  Branka in Klemen Jereb 
1.1.  8h – Marija Lukančič in Ema Kavčič  Marja Čuk in Jerneja Kunc
6.1.  8h – Matjaž Gnezda, Veronika Kavčič  18h – Branka in Klemen Jereb
7.1.  Vilma Kunc in Maja Nagode  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
14.1.  Nevenka Malavašič in Franja Tušar  Tadeja Gnezda in Branka Jereb 

Pogrebne maše za Januar  Tadeja Gnezda
 Ministriranje:

Teden od 31.12. do 7.1. Blaž in Gašper Lukančič
Teden od 7.1. do 14.1. Matic in Anže Treven

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič 

Oznanila od 31.12.2017 do 14.1.2018, Leto XIII. št. 27/323

APOSTOL MIRU
Kako je papež Janez XXIII. Ves svet povabil k jaslicam

Jasne svetle zvezde so na sveti večer leta 1902 sijale nad oknom Angela Roncallija.
Medtem  ko  so  veseljaki  bučno  praznovali  na  rimskih  ulicah,  so  njegovi  sošolci
bogoslovci trdno spali. Bodoči papež pa je sedel za mizo in premišljeval o Jezusovem
rojstvu. Pri enaindvajsetih letih je ravno opravil  naporno leto vojaškega služenja v
italijanski vojski, zdaj pa si je želel samo še moliti in se vrniti v ritem semeniškega
življenja. Ko si je sebe predstavljal v Betlehemu, ga je prevzel občutek nevrednosti. 

Ubog pastir sem, je zapisal. Samo napol podrt hlev imam, majhne jasli.... slamice
številnih  pomanjkljivosti  te  bodo  zbadale,  da  boš  jokal  –  toda  moj  Gospod,  kaj
pričakuješ? Samo to imam. To je bil začetek vseživljenskega premišljevanja  o detetu
Jezusu – premišljevanja,  ki  je spremenilo »malo«,  kar je imel,  in ga oblikovalo v
priljubljenega voditelja vesoljne Cerkve. 
Širok pogled Čez nekaj tednov je Roncallij pri maši na praznik svetih treh kraljev
znova premišljeval o prizoru jaslic, ki so stale na oltarju. Kakšne misli so me prežele,
kakšna čustva so mi napolnila srce ob pogledu na Jezusa, ki ga častijo pastirji in trije
kralji!  Pomislil  sem na evangelij,  ki  ga oznanjajo poganom na krščanske misijone,
razkropljene po vsem svetu na resnično katoliško, torej vesoljno Cerkev. O Gospod
Jezus, tvoja zvezda se je pojavila povsod na nebu, toda marsikdo je ni prepoznal. …
Naj  ti  vsa  ljudstva  služijo,  te  ljubijo  in  priznajo  za  odrešenika.  Ta  sin  ubogih
najemniških kmetov se ni mogel otresti misli, da je Jezus prišel za ves svet: vzhod in
zahod, bogate in uboge, krščene in nekrščene. Želel je, da bi ves svet spoznal luč
evangelija, ki mu je bila za božič tako blizu. Skoraj šestdeset let pozneje je imel kot
papež Janez XXIII. edinstveno priložnost, da je to videnje udejanjil. 
Prve naloge Roncalli je bil posvečen leta 1904. Naslednjih dvajset let je preživel v
Italiji ter se kalil kot župnik in cerkveni upravitelj. Ni imel diplomatskih šol, zato je bil
zelo presenečen, ko ga je papež Pij XI. imenoval za svojega zastopnika v Bolgariji. Bil
je  prvi  diplomatski  predstavnik  iz  Rima  po  petih  stoletjih.  To  je  bila  prva  izmed
številnih priložnosti, da je podal roko dobrodošlice kristjanom in nekristjanom.    >>

http://zupnija.rovte.eu/

