
Zakrament Svete Birme

Kaj  pravi  katekizem  katoliške  cerkve  (KKC)  o  zakramentu
Svete Birme!

(1285)  Krst,  Evharistija  in  Birma  sestavljajo  celoto  »zakramentov
uvajanja  v  Krščanstvo«,  katerih  enoto  je  treba  ohranjati.  Prejem
zakramenta za birmo je potreben za dopolnitev Krstne milosti. Tiste, ki so
Krščeni, »popolneje zveže s Cerkvijo, jih obogati s posebno močjo Svetega
Duha in jim tako nalaga strožjo dolžnost, da kot resnične Kristusove priče
hkrati z besedo in dejanjem razširjajo in branijo vero«.

(1293) V obredu zakramenta je primerno, da premislimo znamenje, se
pravi  maziljenje.  Maziljenje  naznačuje  in  vtisne  duhovni  pečat.  Kaj
maziljenje  pomeni?  Olje  je  znamenje  izobilja  in  veselja,  olje  očiščuje,
napravlja človeka gibčnega, je znamenje ozdravljenja, ker blaži bolečine
in rane, podeljuje lesk lepoti, zdravju in moči.

(1294)  Vse  te  pomene  maziljenja  najdemo  v  zakramentalnem
življenju. Maziljenje pred krstom s Krstnim oljem oznanjuje očiščenje in
okrepitev, bolniško maziljenje izraža ozdravljenje in osrčitev maziljencev.
Krizma  po  krstu,  pri  birmi  in  mašniškem  posvečenju  je  znamenje
posvečevanja. Z Birmo so Kristjani bolj deležni poslanstva Jezusa Kristusa
in polnosti Svetega Duha.

(1300) Sveta Birma se podeljuje z maziljenjem s sveto Krizmo na čelu.
Med  položitvijo  roke  birmovalca  z  besedami  »sprejmi  potrditev  –  dar
Svetega Duha«.
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NOVO LETO – Dan Miru

Evangelij: NAŠLI SO MARIJO, JOŽEFA IN DETE IN ČEZ OSEM DNI SO 
MU DALI IME JEZUS                                                                              Lk 2,16-21

Iz Svetega Evangelija po Luku.

Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o
besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim
povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji
so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan
po angelu, preden je bil spočet v telesu.

Mašni nameni od 1.1. do 7.1. 06:
Nedelja, 1.1.
Novo Leto 
2006

Marija, Sveta Božja Mati, slovesni praznik
8h - za farane
10h  Matilda Leskovec, Rovte 104e

Ponedeljek, 2.1. Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in 
cerkvena učitelja
18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

Torek,  3.1. 18h   starši in bratje Albreht, Rovtarske Žibrše 6
Sreda, 4.1. 18h  Marica Mlinar, obletna, Rovtarske Žibrše 17

Četrtek, 5.1. 18h  Štefan Menard, Rovte 72
Tretji sveti večer

Petek, 6.1.
Prvi Petek

Gospodovo razglašenje ali sv. Trije 
Kralji, slovesni praznik
8h  iz družine Skvarča, dano iz Avstrije
18h  Antonija Otrin,  trideseti dan, Rovte 137

Sobota, 7.1.
Prva sobota
Duhovniška

Rajmund Penjafortski, duhovnik
8h   Franc in Jože Hladnik, obletna, Rovte 145

Nadaljevanje iz naslovne strani

(1303) Birma prinaša rast in poglobitev krstne milosti: 
 Globlje nas zakorenini  v božje Sinovstvo,  ki  nam daje klicati  »Aba,
Oče«(Rim 9,15);
 Trdneje nas zedini s Kristusom;
 Poveča v nas darove Svetega Duha;
 Spopolni našo povezanost s Cerkvijo;
 Podeli nam posebno moč Svetega Duha, da bi z besedo in dejanjem
kot resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi Srčno izpovedovali
Kristusovo ime in se ne bi nikoli sramovali Križa.

(1311) Za Birmo, kakor tudi za Krst je primerno, da kandidati iščejo
duhovno pomoč botra ali botre. Primerno je, da je isti kakor za krst, da
se tako dobro pokaže celota obeh zakramentov.



Jezusov Krst

Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JETZUS NJEGOV SIN
                                                                                                                 Mr. 1,6b-11
Iz Svetega Evangelija po Marku

Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji
med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred
njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.  Jaz sem vas krstil  v vodi,  on pa vas bo krstil v
Svetem Duhu.«

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil
iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In
zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Mašni nameni od 8. 1.  do 15. 1. 06:

Nedelja, 8.1. Jezusov Krst, praznik
7.30h - za farane
10h   Marija in Franc Petrovčič,obletna, Petkovec 41

Ponedeljek, 9.1. 18h  Janez in Marija Nagode, Rovte 141

Torek, 10.1. 18h  iz družine Modrijan, Rovte 6
Sreda, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof

9.30h  starši Gantar, Janez in Jožefa, Petkovec 31
Četrtek, 12.1. 18h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
Petek, 13.1. Sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj

18h  Franc Kavčič, obletna in Marjanca Kavčič, godovna
Sobota, 14.1. 8h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19
Nedelja, 
15.1.2006

2. Navadna Nedelja
7.30h - za farane
10h  iz družine Skvarča, dano iz Avstrije

Branje pri bogoslužju 
Mnogo besed, prebranih ali poudarkih v pridigi pri maši, gre mimo ušes in

mimo src, pade na tla in se porazgubi. Doleti jih usoda semena, o katerem 
govori Jezus v priliki o sejalcu. Pa vendar je po svoji besedi navzoč Kristus. V
našem trpljenju, zdravljenju, v tem, ko prejemamo zakramente in se 
udeležujemo svete maše tu v kapeli, na skrivnosten način izvršuje odrešenje,
nas posvečuje in ozdravlja. 

Ko nam Bog sporoča svojo besedo, vedno pričakuje naš odgovor, ki 
vsebuje poslušanje in sprejemanje. Ko to besedo sprejmemo, je Sveti Duh v 
nas tisti, ki nam pomaga, da naš odgovor postane resničen, da to, kar slišimo
prebrano z ambona, uresničimo tudi v življenju. 

Ko bomo poslušali brane besede, se zavedajmo, da to danes meni, ki sem
prišel v to kapelo, govori Bog, ki me ljubi, me pozna in želi biti moj prijatelj. 



Ostala oznanila:

* Bolne in ostarele bom obiskal in obhajal po domovih namesto v petek že v
sredo 4.1. v dopoldanskem času.
*  Pred praznikom Gospodovega razglašenja,  bo v četrtek  5.1.  po večerni
maši v lopi pod zvonikom blagoslov vode, krede in kadila.
* Na tretji sveti večer pred praznikom sv. Treh Kraljev pokadite in pokropite
svoje domove (pojdite »okrog ogla«) in molite rožne vence.
* Otroci in veroučenci, ki ste se vključili v adventno akcijo »OTROCI ZA
OTROKE«  prinesite  svoje  denarne  darove  k  jaslicam  v  cerkev  na
praznik sv. Treh Kraljev, k večerni maši.
* Na prvo soboto bodo po maši molitve za nove duhovne in redovne poklice z
blagoslovom.
*  Na praznik Jezusovega Krsta v nedeljo 8. Januarja 2006 ob 16h bo v
ljubljanski stolnici posvečen novi ljubljanski pomožni škof msgr.dr. Anton
Jamnik. Posvečevalec bo nadškof in metropolit Alojz Uran ob sodelovanju še
drugih škofov.
*  Duhovniki  dekanije  Vrhnika  imamo  v  sredo  11.1.  v  naši  župniji
sodaliletno konferenco, ki jo bomo pričeli s sveto mašo ob 9.30h, k njej ste
prav lepo povabljeni tudi verniki.
* Z rednim veroukom bomo spet pričeli v ponedeljek 9. 1. 2006.
* V letošnjem letu bo v naši župniji podelitev zakramenta Svete Birme. Ta bo
na  peto  velikonočno  nedeljo  14.  maja  ob  15h.  Birmovalec  bo  stolni
kanonik in prelat Božidar Metelko.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

1.1. 06 ob 8h Tamara Trpin in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Miha Kavčič
6.1. 06 ob 8h Franja Tušar in Cilka Jereb ob 18h Nina Rupnik in Matjaž 

Gnezda
8.1. 06 Rezka Kavčič in Mojca Skvarča Marja Čuk in Marijana Kunc
15.1. 06 Klavdija Kogovšek in Ana Lukančič Tadeja Gnezda in Mojca Mlinar
Pogrebne maše v Januarju Matjaž Gnezda

Ministriranje:

Teden od 1.1. – 8.1. Logar Jaka st., Logar Jaka ml., 
Arhar Primož in Petkovšek Damjan

Teden od 8.1. – 15.1 Skvarča Lovrenc, Lazar Jernej,
Treven Vid in Cigale Jan

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


