
SVETO PISMO
Božja knjiga, Knjiga vseh knjig

Četrta Navadna nedelja je razglašena za Nedeljo Svetega Pisma. Slovenski
škofje bodo na to nedeljo razglasili: »Leto Svetega Pisma 2007«. Večji poudarek naj
bi  namenili  razširitvi  Svetega  Pisma  med  ljudi,  branje  in  premišljevanje  in
ustanovitev bibličnih skupin po župnijah.

Za  Sveto  Pismo  pravimo,  da  je  knjiga  vseh  knjig.  Prevedena  je  v  največ
svetovnih jezikov in je najbolj brana knjiga. Dostopna je vsem ljudem. Po svetem
Pismu nam govori božji Duh. Zato ni navadna knjiga, ampak izrazito verska knjiga.
Ne  uči  nas  naravnih  znanosti  (astronomije,  fizike,  matematike)  ampak  verskih
resnic. V pisani besedi nam odkriva Boga in njegova čudovita dela. To je knjiga
božjega razodetja človeku. Bog je sicer neizmerno več kot mi lahko dojamemo iz
knjige svetega Pisma. Kar pa je zapisano zadostuje, da ga spoznamo in ljubimo.
Bog nam razodeva, da nas napravi deležne božjega življenja. Zato Sveto Pismo ni
le knjiga o Bogu ampak tudi o človeku.

Preden  je  človek  iskal  Boga,  je  Bog  iskal  človeka.  Sveto  Pismo  nam  ga
predstavlja kot tistega, ki govori Srcu prvega moža in prve žene. Govori nam po
očakih in prerokih, po svojemu Sinu Jezusu Kristusu in po svojem Duhu.

Sveto pismo je navdihnjeno. To pomeni, da so ga pisatelji napisali zato, ker jih
je  Bog  izbral  in  jih  navdihnil  po  Svetem  Duhu.  Toda  vsak  je  pisal  s  svojo
nadarjenostjo in omejenostjo v duhu in kulturi svojega časa. Ta človeška beseda je
obenem Božja Beseda. To je zagotovilo, da so svetopisemske knjige zanesljive in
učijo resnico, ki jo je Bog hotel razodeti zaradi našega odrešenja. Danes razodetje
razlaga  cerkveno  učiteljstvo,  to  je  papež  z  zborom škofov.  To nalogo  je  Jezus
zapustil svojim apostolom in njihovim naslednikom.

>>

Oznanila 29. Januar do 12. Februar   2006, Leto II. št. 3
 



  4. Navadna nedelja – nedelja Svetega Pisma
Evangelij: JEZUS UČI KAKOR KDOR IMA OBLAST               Mr. 1,21-28            
Iz Svetega Evangelija po Marku.
Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom,
kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav
tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel
pokončat? Vem, kdo si: Sveti, Božji.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!«
Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so
razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so
mu pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje.

Mašni nameni od 29.1. do 4.2. 06:
Nedelja, 29.1. 7.30h - za farane

10h  Janez in Franc Pivk, dano iz Idrije
Ponedeljek, 30.1. 18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82
Torek,  31.1. Sv. Janez Bosko, duhovnik

18h   Marija Cigale, Rovtarske Žibrše 30
Sreda, 1.2. 18h  družina Čuk, Petkovec 10

Četrtek, 2.2. Jezusovo darovanje, Svečnica, praznik
8h  starši Jereb, obletna, Rovte 157
18h  Marija Logar, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše

Petek, 3.2.
Prvi Petek

Sv. Blaž, škof in mučenec 
18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

Sobota, 4.2.
Prva - Duhovniška

8h   Jože Vavken, obletna, Rovte 82e



(nadaljevanje iz naslovne strani).

Ko beremo Sveto Pismo je zelo pomembno, da si vtisnemo v srce misel, ki nam
jo  Bog  sporoča  v  prebranem  odlomku  in  da  je  ne  smemo  iztrgati  iz  celotnega
sporočila Svetega Pisma. Sveto pismo je podobno velikemu oceanu. Ima peščeno
obalo s plitvinami, kjer se lahko varno počutijo celo otroci. Ima pa tudi globlje dele,
kjer lahko plavajo le odrasli. V njem so tudi prostrane globine, ki jim ne moremo nikoli
priti do dna.

Gospod, tvoja beseda ostane na veke trdno stoji v nebesih.
Kako ljubim tvojo postavo, ves dan jo premišljujem.
Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč na moji steni.
Prizadevam si, da bi izpolnjeval tvoje zakone na veke in do konca.

(Prim.Ps.119)



5. Navadna nedelja

Evangelij: OZDRAVL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE                      Mr. 1,29-39   
Iz Svetega Evangelija po Marku
Ko so prišli iz shodnice, so se z Jakobom in Janezom takoj napotili v Simonovo in Andrejevo
hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. Pristopil je, jo
prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je
sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In
ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil
govoriti, ker so ga poznali. 
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil.
Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« Rekel jim je:
»Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.« In prihajal
je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal demone.

Mašni nameni od 5. 2.  do 12. 2. 06:
Nedelja, 5.2. 7.30h - za farane

10h   iz družine Petkovšek, Rovte 131
Ponedeljek, 6.2. Sv. Pavel Miti in tovariši mučenci

18h  Nada Peternelj in starši
Torek, 7.2. 18h  starši Jereb, godovna, Rovte 132
Sreda, 8.2.
Prešernov dan

18h  Viktor Schweiger

Četrtek, 9.2. 18h  Berto Slabe, trideseti dan
Petek, 10.2. Sv. Sholastika, devica

18h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28
Sobota, 11.2. God Lurške Matere božje, svetovni dan bolnikov

8h  starši Čuk in Razinger, obletna, Rovte 84
Nedelja, 
12.2.2006

6. Navadna nedelja
7.30h - za farane
10h  Jožefa Kunc, obletna, Rovte 64



Duhovna oskrba in svete maše v ljubljanskih bolnišnicah
Klinični center v Ljubljani, kapela sv. Križa, Delavnik ob 19.30, nedelja ob 10.00 in 19.30
Bolniška župnija 01/232-04-49 ,Miro Šlibar GSM 041/613-378
Dr. Jože Štupnikar 01/439-96-50, GSM 041/715-429
Onkološki inštitut v Ljubljani,  predavalnica stavbe C, sreda ob 16.00
Rehabilitacijski center RS, bogoslužni prostor, torek ob 16.00
ŽU Sv. Križ 01/437-22-03
Bolnica dr. P.Držaja v Šiški, (kapela Marije,Zdravja bolnikov), nedelja ob 19.00; 
Adolf Mežan,01/433-94-43, GSM 031/706-306
Psihiatrična bolnišnica, jubljana – Polje, kapela, 1. in 3. sreda ob 16.00
ŽU 01/529-22-33
Bolnišnica Golnik, kapela Žalostne Matere Božje, petek ob 15.30
Alojz Zupan SDB, 04/256-10-82, GSM 041/515-030



Ostala oznanila:
*  ŽK Dolnji  Logatec vabi  na dobrodelni  koncert   z  geslom  »Skupaj
zmoremo več« v nedeljo 30. januarja ob 15h v narodni dom Logatec.

* Na praznik Jezusovega darovanja ali Svečnico, 2. februarja, bo pri
obeh mašah blagoslov sveč. Sveče za blagoslov boste prejeli pred obema
mašama v lopi pod zvonikom.

*  Na  god  sv.  Blaža  škofa  in  mučenca  3.  februarja  bo  po  maši
blagoslov svetega Blaža. Ker je ta dan tudi prvi petek, zaradi blagoslova
po maši ne bo običajnega blagoslova z Najsvetejšim.

* Za prvi petek bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in
ostarele po domovih.

* Na prvo soboto bodo po maši molitve za nove duhovne in redovne
poklice pred Najsvetejšim.

*  V nedeljo 5.  februarja bo pri  obeh mašah  nabirka namenjena za
kurilno olje.

* V soboto 11. februarja se prične na Vrhniki tečaj priprave na krščanski
zakon. Nadaljevanja bodo še 12.,18, 19. in 25. februarja. Začetek tečaja
bo ob 19 uri. Informacije dobite v župnišču na Vrhniki, Voljčeva 21 ali na
tel: (01) 750 27 50.

* V adventni akciji  »Otroci za otroke« so veroučenci zbrali  80.000 SIT.
Denar sem poslal na Misijonsko središče v Ljubljani. Iskren Bog plačaj.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

29.1. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Marja Čuk in Matjaž Gnezda 
2.2. ob 8h Franja Tušar ob 18h Mojca Skvarča
5.2. Klavdija Kogovšek in Ana Lukančič Mojca Mlinar in Marjana Kunc
12.2. Marja Čuk in Srečo Nartnik Tamara Trpin in Miha Kavčič 
Pogrebne maše v Februarju Marjana Kunc

Ministriranje:

Teden od 29.1. – 5.2. Jaka Logar st., Jaka Logar ml.
Primož Arhar in Damjan Petkovšek

Teden od 5.1. – 12.1. Lovrenc Skvarča, Jernej Lazar, 
Vid Treven in Jan Cigale

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


