
BIRMANSKI IN KRSTNI BOTRI
Vedno večkrat se pojavlja vprašanje, kdo je lahko boter pri krstu ali

birmi. Ljudje velikokrat pridejo k duhovniku po potrdilo o sposobnosti za
botra, takrat pa naletimo na kandidate za botra, ki nimajo pogojev za to
službo  (ne  prejemajo  zakramentov,  ne  hodijo  k  maši,  živijo  v
izvenzakonski skupnosti …). Vendar prav ti dopovedujejo in utemeljujejo,
kako prav in krščansko živijo. Takšni velikokrat »bolje vedo« kakšno je
pravo krščansko življenje  kot  duhovniki.  Ni  čudno,  da  je  ob odklonitvi
prošnje takšen »kandidat« zelo prizadet.

Da bi bili zahtevki za dosego potrdilo (posebne izjave o sposobnosti za
botra)  jasni  smo  duhovniki  v  naši  dekaniji  sklenili,  da  je  potrdilo  o
sposobnosti  za  botra  za  sveti  krst  in  sveto  birmo  obvezno.  Minimalni
pogoji, da nekdo lahko postane boter so:

1. da je prejel zakramente uvajanja;
2. da hodi k nedeljski in praznični sveti maši;
3. da vsaj enkrat na leto prejme zakrament sv. spovedi in obhajila;
4. da zna molitev Oče naš in Deset božjih zapovedi in Veroizpoved;
5. da je cerkveno poročen:
6. da svoje otroke vzgaja v veri, kot je obljubil pri poroki in krstu otrok;

To velja za vse naše župljane, če želite postati botri ali iti za botra v
tujo župnijo.

Novi pogoji so za večino dosegljivi, potrebno pa je narediti le korak
bližje Kristusu in njegovi Cerkvi. Preden obljubite to službo premislite, ali
živite  vernemu  človeku  primerno?  V  nasprotnem  primeru  ni  mogoče
postati dober in zgleden boter.

Oznanila 15. Januar do 29. Januar    2006, Leto II. št. 2
 



2. Navadna nedelja

Evangelij: PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM               Jan 1,35-42 

Iz Svetega Evangelija po Janezu.

Naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je
šel mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom.
Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu:
»Rabi (kar v prevodu pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla
sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. Eden od teh,
ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej
našel  svojega  brata  Simona  in  mu  je  rekel:  »Našli  smo  Mesija«  (kar  v  prevodu  pomeni
Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in rekel: »Ti si Simon, Janezov
sin. Imenoval se boš Kefa« (kar se prevaja Peter).

Mašni nameni od 15.1. do 21.1. 06:
Nedelja, 15.1. 7.30h - za farane

10h  Iz družine Skvarča, dano iz Avstrije
Ponedeljek, 16.1. 18h  Fani Leskovec, Petkovec 23
Torek,  17.1. Sv. Anton, opat

18h   starši, brat in sestra Trpin, obletna, Rovte 83
Sreda, 18.1. 18h  Anton in Frančiška Artač, godovna, Rovte 91

Četrtek, 19.1. 18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18

Petek, 20.1. Sv. Fabijan in Boštjan, papež in mučenca 
18h  Florjana Čuk, 8 dan, Petkovec 10

Sobota, 21.1. Sv. Neža, devica in mučenka
8h   Andrej Albreht, obletna, Rovtarske žibrše 21



Kruh 
Kakor je kruh, ki je bil nekoč skrit v mnogih pšeničnih zrnih na polju, zdaj

zbran, zmlet, spečen postal en kruh, tako se tudi mi zbiramo  v kapeli iz različnih
krajev, hiš, blokov, vasi in mest, da bi postali eno, da bi postali Cerkev. 

Simbolika kruha je posebno bogata, ker ga je Kristus uporabil za znamenje
svojega nenehnega odrešenjskega darovanja. On sam je izbral kruh kot podobo,
pred katero pri vsaki maši opravlja svojo živo daritev za vsakega izmed nas. Prav
tako pa se želi preko kruha z nami najtesneje združiti. Posvečeni kruh je hrana
nesmrtnosti. Hrani nas z živim Bogom in stori, da smo mi v Njem in On v nas.  

Lomljenje  kruha  pri  zadnji  večerji  je  znamenje,  ki  nakazuje  tudi  bližnjo
nasilno  Jezusovo  smrt.  Jezus,  ki  je  sam lomil  kruh  in  ga  razdelil  med  svoje
učence, je zlomljen v smrt, da bi ga kasneje pri evharistiji lahko neizčrpno delili. 
Pri maši se kruh spremeni v Kristusovo telo. Ko ga pri obhajilu prejemamo, se 
spreminjamo tudi sami vanj. Bog sam postaja eno z nami v našem trpljenju, v 
naši bolezni, v našem okrevanju, v naših molitvah, prošnjah in zahvalah.



3. Navadna nedelja – nedelja v ekumenski osmini

Evangelij: SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU              Mr. 1,14-20   
Iz Svetega Evangelija po Marku

Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se
je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«
Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala
mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom
za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba,
Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj
ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.

Mašni nameni od 22. 1.  do 29. 1. 06:
Nedelja, 22.1. 7.30h - za farane

10h   Jerebovi, obletna in godovna, Rovte 79a
Ponedeljek, 23.1. 18h  starši Leskovec, Petkovec 23
Torek, 24.1. Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

18h  Pavel Šemrov, 8 dan, Rovte 77a
Sreda, 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla - praznik

18h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 38
Četrtek, 26.1. Sv. Timotej in Tit, škofa

18h vsi  Treven, Rovte 13
Petek, 27.1. Sv. Angelca Mericij, redovna ustanoviteljica

18h  Vinko Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20
Sobota, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj

8h  starši Novak, Rovte 131
18h – maša v grško katoliškem obredu

Nedelja, 
29.1.2006

4. Navadna nedelja – nedelja Sv. Pisma
7.30h - za farane
10h  Janez in Franc Pivk, dano iz Idrije



 Vino
Kadar govorimo o vinu, se večkrat spomnimo tudi na njegov izvor. To je

vinska  trta.  Tudi  Jezus  je  sebe primerjal  z  vinsko  trto.  Če  nismo povezani  z
njim,Bogom, smo kakor mladike, ki se posušijo in ne obrodijo več sadu. Naše
delo in naše ustvarjanje postane prazno in velikokrat celo brez smisla.  

Če hočemo dobiti žlahtni sok, iz katerega nastane vino, moramo dati grozd
v stiskalnico. Vino so sad velikega števila stisnjenih grozdnih jagod. Kakor je ta
plemenita pijača sad sonca, dela vinogradnikov in stisnjenega grozdja, postaja
tudi naše življenje prek preizkušenj in trpljenja bolj plemenito.

Po posvečenju pri sveti maši postane vino Jezusova kri. Ta očisti naša srca
in srca tistih, za katere ga prosimo.  
Jezusova kri postane tako za nas izvir življenja za večnost. 



 Ostala oznanila:
* Vsako leto od 18.1. do 25.1. obhajamo molitveno osmino za edinost med
Kristjani ali ekumensko osmino. Ob posebni brošuri bomo razmišljali in molili
pod geslom:  »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem
sredi med njimi«. (Mt 18,20) Vzemimo si čas in se udeležujmo svetih maš
ter prisluhnimo branju in razmišljanju ter molimo za edinost med različnimi
Krščanskimi cerkvami.

* V torek 24.1. ob 19.30h bo srečanje za vse člane Župnijske Karitas v
župnišču.

* V soboto  28.1. ob 18h bo v župnijski cerkvi  maša v grško katoliškem
(vzhodnem) obredu. Vodil ga bo grško katoliški duhovnik  Mihajlo Hardi iz
Metlike skupaj z diakonom Milanom Stipič. Pri maši bo prepeval ekumenski
zbor.  Maša bo ob zaključku ekumenske osmine. Vsi, ki želite doživeti
lepoto  duhovno  globino  bogoslužja,  ste  lepo  povabljeni.  Maša  je  enako
veljavna kot v latinskem (slovenskem) obredu.

*  Na  četrto  navadno  nedeljo  obhajamo  Svetopisemsko  nedeljo.
Slovenski  škofje  bodo  ta  dan  razglasili  »leto  Svetega  Pisma  2007«.
Določili  mu  bodo  naslednje  cilje:  spoznavanje  Svetega  Pisma,  pastoralna
raba, prizadevanje za približanje Svetega Pisma sodobnemu človeku, biblična
podpora  smernicam  Plenarnega  zbora  Cerkve  na  slovenskem,  vključitev
biblične tematike v širši kulturni prostor in svetovni Kongres biblicistov julija
2007.
Slovensko biblično gibanje priporoča: »v vsako družino Sveto Pismo!«

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

15.1. Klavdija Kogovšek in Ana Lukančič Tadeja Gnezda in Mojca Mlinar
22.1. Franja Tušar in Srečo Nartnik Tamara Trpin in Marjana Kunc
29.1. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Marja Čuk in Matjaž Gnezda 
Pogrebne maše v Januarju Matjaž Gnezda

Ministriranje:

Teden od 15.1. – 22.1. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 2.1. – 29.1. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča

Vsem farankam in faranom želim
mir, blagoslov in srečo v novem letu 2006

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


