
Jezusovo darovanje v templju – Svečnica
Štirideset  dni  po  Božiču,  2.  februarja  Cerkev  obhaja  praznik

Jezusovega darovanja. Imenujemo ga tudi Svečnica, zaradi blagoslova
sveč. Gre za zelo star praznik, ki se v Cerkvi na različne načine in pod
različnimi imeni obhaja že od 4. stoletja dalje.

V  preteklosti  je  bil  ta  praznik  povezan  s  celonočnim  bedenjem,
sprevodi s svečami in »maratonskimi« pridigami škofov in duhovnikov.
Danes ta praznik obhajamo na bolj skromen način. Čeprav gre po izročilu
za zadnjo mašo podaljšanega božičnega praznika, se pri tem vedno bolj
poudarja  to,  da  se  je  Jezus  že  kot  dojenček  dotaknil  src  dveh  Bogu
posvečenih  ljudi,  ki  sta  v  njem prepoznala  Mesija  in  mu prerokovala
presunljivo življenjsko pot.

Osupne nas Marijina ponižnost in zaupanje v Gospoda. Vedela je, da je
njen sin bil spočet od Svetega Duha, Bog jo je na poseben način pripravil
na rojstvo tega otroka. Vseeno se je podvrgla obredu očiščevanja. Ali je
Marija potrebovala očiščenje? Seveda ne. A tako kot Jezus, ki je kasneje
sprejel  Janezov Krst pokore,  čeprav ga ni  potreboval,  je tudi  njegova
mati hotela ostati zvesta božji postavi. Brez pridržkov se je postavila na
isto  raven  z  vsemi  ženami,  ki  so  kdaj  sprejele  veliko  odgovornost
materinstva. S tem je postala tudi zgled za vse matere.

V Jožefu in Mariji vidimo tudi odločnost do konca izpolniti Gospodovo
voljo. Čeprav bi lahko »odkupila« svojega Sina in ga imela samo zase,
sta se odločila, da ga posvetita Bogu in poslanstvu, za katerega je bil
rojen.  Z  darovanjem  Jezusa  v  templju,  sta  tako  kot  Ana  Samuela,
svojega  otroka  velikodušno  podarila  vsemu  svetu  in  nam  ga  kakor
Simeonu, dovolila objeti.                                                              >>
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4. Navadna nedelja - svetopisemska
Evangelij: JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE                              Lk 4,21-30
Iz Svetega Evangelija po Luku
In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so zanj pričevali,
čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On
pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali,
da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem
vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo
v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v
vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem.
Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden
razen Sirca Naamána.« Ko so to slišali, so vsi v shodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in
odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On
pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.

Mašni nameni od 28.1. do 3.2.2007:
Nedelja 4. Navadna nedelja - svetopisemska

7.30h za farane 
10h   starši Jereb, godovna, Rovte 102a

Ponedeljek 18h  Frančiška Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7
Torek 18h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 38
Sreda Sv. Janez Bosko, duhovnik

18h - v čast angelom varuhom, Rovte 16
Četrtek 18h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

Petek 
Prvi petek

Jezusovo darovanje – Svečnica, praznik
8h  Marija Logar, godovna, Rovtarske Žibrše
18h  Tomaž Reven, godovna, Rovte 54

Sobota, prva
Duhovniška

Sv. Blaž, škof in mučenec
8h  Franc Jereb, obletna in  Marija in Terezija Pivk, Rovte 35

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Tudi  Simeon  in  Ana  igrata  pomembni  vlogi  in  se  od  njiju  marsikaj
naučimo. Naučimo se, da je tudi starost dragocena. V svetu, ki poveličuje
mladost in vitalnost,Simeon in Ana razkrivata drugačne, trajne vrednote.
Izkazujeta  pravo modrost,  ki  je  v  potrpežljivosti  in  zaupanju  v  božje
obljube in sta živi priči, da Bog takšno zaupanje vedno nagradi, čeprav
šele po dolgem času.  Stari ljudje govorijo z oblastjo in prepričljivostjo.
Njihove besede, izgovorjene s ponižno vero so tako močne, da presunejo
človeška Srca.

Bog nas vabi naj posnemamo Marijo, Jožefa, Simeona in Ano ter sebe
in svoje najdragocenejše imetje podarimo njemu. Vabi nas, naj iščemo
njegovega Duha, da nas bo lahko napolnil  s  svojimi  milostmi in nam
razodel  Svojo  voljo.  Govori  nam,  da  je  v  njegovem  kraljestvu  naše
življenje zelo dragoceno,čeprav se morda počutimo nepomembne na tem
Svetu. Pa tudi to, da čas, ki ga preživimo v njegovi bližini ni zapravljen.
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5. Navadna nedelja

Evangelij: APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM    Lk 5,1-11
Iz Svetega Evangelija po Luku

Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je
zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega
izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico
iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!«
Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom
vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati.
Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna,
tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel:
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in
vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova
družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko so potegnili
čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. 

Mašni nameni od 4.2.  do 11.2.07:
Nedelja 7.30h za farane 

10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37
Ponedeljek Sv. Agata, devica in mučenka

18h  Viktor Kogovšek, Petkovec 22
Torek Sv. Pavel Miki in drugi Japonski mučenci

18h  starši Istenič, obletna, Rovte 126
Sreda 18h  Vinko in Cecilija Trček, Rovte 9
Četrtek
Prešernov dan

8h – v dober namen

Petek Sv. Apolonija, devica in mučenka
18h  starši in bratje Lukančič, Rovte 50a

Sobota  Sv. Sholastika, devica
8h  Štefan Menard, godovna, Rovte 66

Nedelja 6. Navadna nedelja – Svetovni dan bolnikov
7.30h za farane 
10h   Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18

==================================================================================

LJUBITI NI LAHKO, MOJ DRAGI
Pogosto mislite, da znate ljubiti, vendar ljubite le sami sebe, ker vse 
pokvarite, vse uničite.
Ljubiti, pomeni srečati se; če se hočeš z nekom srečati, moraš biti 
najprej pripravljen iti iz samega sebe in se napotiti k drugemu.
Ljubiti pomeni združiti se z drugim; če se hočeš združiti, moraš zaradi 
njega najprej pozabiti nase.
Ljubiti je nekaj bolečega, kajti po prvem grehu, dobro me poslušaj, 
ljubiti pomeni dati se pribiti na križ za drugega.

Michael Quoist       
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Ostala oznanila:
* Na Nedeljo Svetega pisma (28.1.) bo v zimski kapeli ob 18h 

predavanje duhovnika dr. Karla Gržana z naslovom: Vzgoja za 
zadovoljno življenje. Predavanje je namenjeno staršem in vzgojiteljem. 
Vzemite si čas in pridite.

* Priprava na zakrament svetega Krsta bo za starše in botre v 
ponedeljek 29.1. po večerni maši v veroučni učilnici.

* Za prvi petek, bom obhajal in obiskal bolne in ostarele že v četrtek 1.2. v 
dopoldanskem času, namesto v petek.
Svojce prosim obvestite, če kdo na novo želi obisk duhovnika.

* V petek 2.2. je praznik Jezusovega darovanja ali Svečnica. Pri obeh 
mašah je v začetku maše blagoslov sveč. Pozdrav, skupno kesanje in 
Gospod usmili se odpadejo. Maša se začne s Slavo. Svečke za blagoslov 
boste prejeli pred obema mašama v lopi pod zvonikom.

* Na prvo soboto 3.2. bo po maši blagoslov svetega Blaža škofa in mučenca.

* Priprava na zakon bo na Vrhniki v župnišču, Volčeva 21 ob 19h. Termini: 
10.,11.,17.,18. in 24. februarja. Informacije: 01/750-2750

* Župnijska Karitas Dolnji Logatec vabi v nedeljo 28.1. ob 15h na dobrodelni 
koncert z geslom »Ali me imaš rad«.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

28.1. Marjana Kunc in Tadeja Gnezda Larisa Jereb in Tina Kogovšek
2.2. 8h Franja Tušar 18h Rezka Kavčič
4.2. Tamara Trpin in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
11.2. Marja Čuk in Cilka Jereb Ana Lukančič in Marjana Kunc
Pogrebne maše v Februarju Franja Tušar

Ministriranje:
Teden od 28.1. – 4.2. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc 
Teden od 4.2. – 11.2. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik

==================================================================================

Izpoved vere  pri maši ima namen potrditi in odgovoriti na Božjo besedo, ki
smo jo slišali pri branju in v pridigi, ter da bi se še enkrat spomnili, kaj vse
zajema naš odnos do Boga, višek tega odnosa sledi v obhajanju evharistije.
Zato je to naš odgovor Bogu in to ne glede, v kakšnem življenjskem položaju
se nahajamo.  Bog se razodeva,  podarja  in  prinaša obilno  luč  pri  iskanju
smisla človekovega življenja. 
Ena najlepših in najglobljih prvin našega verovanja je vera v vstajenje od
mrtvih, saj z razglašanjem vstajenja od mrtvih in z izpovedjo vere v večno
življenje doseže veroizpoved svoj vrhunec. Vero izpovemo stoje, to pa zato,
ker smo pri krstu postali deležni svobode božjih otrok.  
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


