2. Nedelja med letom
Evangelij: PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM
Evangelij po Janezu

3. Nedelja med letom
Jan 1,35-42

Mašni nameni od 14.1.2018 do 20.1.2018:
nedelja, 14.1.

Odon(Oton), prior v Jurkloštru
7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1
ponedeljek, 15.1. Sv. Pavel Puščavnik, god
18h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21
Marcel, papež
torek, 16.1.
18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82
Sv. Anton Puščavnik, opat
sreda, 17.1.
18h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102
četrtek, 18.1.
Začetek tedna molitve za edinost Kristjanov
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18
petek, 19.1.
Makaij, opat; Smrtni dan (+ 1868) božjega služabnika
Friderika Ireneja Baraga
18h  Adolf Logar, osmi dan, Rovte 158
sobota, 20.1.
Sv. Fabijan, papež in mučenec
Sv. Sebastijan (Boštjan) Mučenec
17h  Slavka Novak, obletna, Petkovec 36
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Leto po mašniškem posvečenju je srečal dvanajstletnega Giuseppeja Giaccerda, ki
je sanjal o duhovništvu. Mladi duhovnik ga je podprl pri vstopu v semenišče,
Giaaccerdo pa je pozneje postal prvi duhovnik kongregacij poimenovanih po Svetem
Pavlu. Njegov mentor je namreč ustanovil kar deset večinoma redovniških skupnosti,
pa tudi laiško združenje, ki po vzoru enega največjih misijonarjev v zgodovini Cerkve
oznanjajo veselo novico. Don Alberiane je namreč spoznal, da želi v oznanjevanje
prek medijev pritegniti čim več posvečenih oseb, ki bodo lahko vse moči in srce
posvetile delu za Cerkev in jim bo edino plačilo Bog. Še posebej je poudarjal, da
imajo pri evangelizaciji veliko vlogo ženske.
Skromni začetki s tiskarno, ki je pozneje prerasla v Societa San Paolo (Družba
svetega Pavla), so bili pogosto polni preizkušenj, vendar je ustanovitelj vedno
vztrajal, čeprav so ga nekateri zaradi velikopoteznosti včasih imeli celo za norega. Ko
je na eni izmed njihovih skupnosti nekoč pogorela hiša, je na primer izjavil: »To je
manj kot mali greh.« Zavedal se je namreč, da delo za širjenje evangelija lahko
onemogoči samo le zlo. Iskanje božje volje se mu ni zdelo zapleteno. Potrebno je le
vestno opravljati svoje dolžnosti. Izogibanje obveznostim odpira vrata hudobnemu
duhu, ki v življenje nevestnega človeka lahko vnese nered in razdejanje. Mlade
sodelavce je zato učil, kako naj sklenejo zavezo z Bogom, da bosta njihov študij in
delo še učinkovitejša in bodo najkoristneje uporabili čas za oznanjevanje.
>>
Ministriranje:
Teden od 14.1. do 21.1.
Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 21.1. do 28.1.
Matej Gnezda in Lovro Benedičič

Evangelij: SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU
Evangelij po Marku

Mr 1,14-20

Mašni nameni od 21.1.2018 do 28.1.2018:
nedelja, 21.1.

ponedeljek, 22.1.
torek, 23.1.
sreda, 24.1.
četrtek, 25.1.
petek, 26.1.
sobota, 27.1.
nedelja, 28.1.

Sv. Neža, mučenka
7:30h – za farane
10h  Franc Jereb, godovna, obletna,  starši Jereb in
Nagode, Rovte 79a
Sv. Vincencij, diakon in mučenec
18h  Franc Maček, obletna, Petkovec 43
18h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16
Sv. Frančišek Saleški, škof in Cerkveni učitelj
18h  Jože Lukančič, obletna in Ivana Rovtarske Žibrše 1
Spreobrnitev apostola Pavla, praznik
Sklep tedna za edinost Kristjanov
18h  Jože, obl. in Marjanca Lukančič, god., Rov. Žibrše 16
Sv. Timotej in Tit, škofa
18h  Frančiška Treven, obl. in godovna, Praprotno Brdo 7
Sv. Angela Merici, devica in redovna ustanoviteljica
9h – maša na Sv. Treh Kraljih
4. Nedelja med letom; Nedelja Svetega Pisma
Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in Cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Brigita Lukan, obletna, Petkovec 35a

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Vendar pa don Alberione ni ostal le pri tiskanju knjig in časopisov. Odpiral je
knjigarne, v katerih so bile pogosto kapele, kjer so se kupci ustavili pri molitvi pred
Najsvetejšim. Cerkev je vpeljal v delo z radiem in televizijo. »Imamo najboljše
sporočilo, zato bi morali imeti tudi najboljše medije,« je trdil. Leta 1950 je v Italiji
posnel prvi barvni film, v šestdesetih letih pa je napovedal celo internet: »Nekoč
bomo mogoče dobivali časopise po telefonskih napravah.«
Marija Krebelj

Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Tadeja Gnezda in Branka Jereb
14.1. Nevenka Malavašič in Franja Tušar
21.1. Marija Lukančič in Ema Kavčič
Jerneja Kunc in Meta Malavašič
28.1. Veronika Kavčič in Vilma Kunc
Marja Čuk in Mojca Skvarča
Pogrebne maše za Januar
Tadeja Gnezda
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 13.1. do 19.1. sk. 20, od 20.1. do 26.1. sk. 21, od 27.1. do 2.2.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu

Ostala oznanila

* V ponedeljek, 15.1. je po večerni maši srečanje za člane Karitas.
* V sredo, 17. 1. je po večerni maši v zimski kapeli srečanje za birmance
in njihove botre in starše birmancev. Predavanje (kateheza) bo imela
dr. Polona Vesel Mušič z naslovom: Birma – zakrament Ljubezni.
* Vsako leto v mesecu Januarju obhajamo od 18.1. do 25.1. Teden molitve za
edinost Kristjanov ali ekumensko osmino.
Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo (2 Mz 15,6)
Za glavno temo tedna molitve za edinost kristjanov 2018 so kristjani otočja
Karibov izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi sestri
Mirjam (2 Mz 15,1-21). Opeva osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je
judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kristjane Karibskega otočja je ta
pesem posebej nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamovana s
ponižujočim suženjstvom. Največ prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so
jih tja pripeljali evropski kolonizatorji. Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z
ljudmi in prisilno delo. S tem so podjarmljena ljudstva oropali njihovih
neodtujljivih pravic: istovetnosti, človeškega dostojanstva, svobode in
samoodločbe.
Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim krščanskim tradicijam,
prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se konča to zasužnjevanje. Združuje
jih izkušnja Božjega rešilnega delovanja, ki jim prinaša svobodo. »Faraonove
vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje … Tvoja desnica, Gospod, se je
poveličala z močjo, tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika.«
Tudi Slovenija – skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzhodne Evrope
– je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideološkega nasilja komunizma.
Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januarja 2018 pridružili hvalnici Bogu, ki
osvobaja, in prosili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.
dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega ekumenskega sveta
* V ponedeljek 22. 1. je po večerni maši v veroučni učilnici srečanje za
starše letošnjih prvoobhajancev. (3.razred).
* V sredo 24. 1. bo v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema
srečanja za januar: Čas pričakovanja in blagoslov novega življenja. Priročnik za
člane ŽPS, stran 19 št 5.
* 4. nedelja med letom, 28. 1., je »Nedelja Svetega pisma«. Geslo za
letošnjo nedeljo je vzeto iz 1Pt 1,15: »Kakor je svet ta, ki nas je poklical, bodite
tudi sami svet«. Težko si predstavljamo danes krščanske družine brez Svetega
Pisma in poznavanja le tega. Saj je »Božja beseda živa in učinkovita in ostrejša
kakor vsak dvorezen meč in prodre do ločitve duše in duha, tudi sklepov in
mozga ter razsoja misli in namen Srca« (Heb 4,12)
* Prenova v Duhu vabi na Sveto mašo za ozdravitev družinskega debla, slavljenje
in molitev nad posameznikom v nedeljo 21.1. ob 19h v cerkev v Dolnji Logatec
Redna srečanja Prenove v Duhu so vsak torek po večerni maši v domu M&M
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 14.1.2018 do 28.1.2018, Leto XIV. št. 1/324
MISIJONAR IZZA KAMER
Janez Pavel II. je blaženega Jakoba (Giacoma) Alberioneja poimenoval »Prvi apostol
nove evangelizacije«, saj se ta goreči moderni misijonar na začetku prejšnjega
stoletja ni ustrašil pohoda modernih medijev, temveč jih je vpel v oznanjevanje
evangelija.
Jakob Alberione se je rodil leta 1884 v Cuneu (Italija). Bil je prešibak, da bi lahko
veliko doprinesel kmečkemu delu doma. Ko ga je učitelj v prvem razredu vprašal, kaj
bo, ko odraste, je po trenutku razmisleka odgovoril: »Postal bom duhovnik.« Pri
dvanajstih letih je s pomočjo stričeve finančne podpore vstopil v semenišče.
Na prehodu v novo stoletje je kot najstnik doživel mistično izkušnjo, ki je
zaznamovala vsa njegova poznejša prizadevanja. Na Silvestrovo 1899 se je z nekaj
sošolci odločil za molitev pred Najsvetejšim. V dolgih urah zbranosti je Giacomo
začutil, kako iz posvečene hostije vanj prihaja svetloba, in razumel, Jezusovo povabilo
svetu: »Pridite k meni vsi, ….« Pozneje je o skrivnostnem uvidu povedal: »Počutil
sem se dolžnega pripraviti se na to, da bi naredil nekaj za Boga in ljudi novega
stoletja v katerem bom živel...« Mladi bogoslovec je tedaj molil, da bi novo stoletje
rodilo v evharističnem Kristusu, da bi novi apostoli prenovili zakone, šole, literaturo,
tisk in navade. Kot naiven študent je kmalu izkusil, kako lahko je postati žrtev
napačno uporabljenih medijev. Zaradi neprimernih knjig je doživel osebno krizo in za
nekaj mesecev zapustil semenišče. Verjel je, da se je na priprošnjo Matere Božje
zopet vrnil na pravo pot in se ponovno vpisal v bogoslovje. Pozneje je poudarjal, da
je otroke potrebno vzgajati za pravilno uporabo medijev in medijska sredstva
izkoristiti v dobro mladih: »Moč kina presega tisto iz šol, prižnic in tiska in lahko
privede do večjih rezultatov in večjih učinkov.«
Leta 1907 je bil Alberione posvečen v duhovnika. Še vedno se je študijsko poglabljal
v aktualno družbeno problematiko: marksizem, prostozidarstvo in modernizem. Bil je
profesor in duhovni vodja v semenišču, veliko je pridigal in poučeval verouk. Ko ga je
škof povabil k urejanju tedenskega škofijskega glasila, se je njegovo poslanstvo v
medijih začelo razcvetati v polnosti.
>>

