
Molitev za družine
Oznanila od 30. 12.2007 do 13. 1. 2008, Leto III. št. 27

Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen.
Milostno se ozri na družine,
da bodo uresničevale tvoj načrt.

Staršem in starim staršem vlij moči,
da bodo sprejemali odgovornost
in z zgledom mladi rod opogumljali
za zakonsko in družinsko življenje.

Ozdravi boleče spomine v razbitih
in neurejenih družinah.

Naj v bolnih, starejših in invalidnih
osebah prepoznamo tvoj obraz.

Opogumi pare, ki še ne zmorejo zgraditi
varnega odnos in se odločiti za poroko,
da to storijo.

Izročamo ti mlade, ki iščejo življenjskega
sopotnika, ter zakonce, ki ne morejo
sprejeti življenja.

Izročimo naše družine tudi varstvu
Marije, Jožefa in drugih zavetnikov.

Sprejmi naše prošnje in jih usliši
po Kristusu, našemu Gospodu. Amen.



Sveta Družina
Evangelij: JOŽEF PO BOŽJI VOLJI REŠI SVETO DRUŽINO      Mt 2,13-15.19-23

Iz Svetega Evangelija po Mateju
Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi dete in njegovo
mater in béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.«
Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da
se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina. 
Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi
otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po
življenju.« Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko je slišal, da vlada
v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen in se je
umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je
izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih, da bo namreč imenovan Nazarečan.

Mašni nameni od 30.12.2007 do 5.1.2008: 
Nedelja Sveta Družina, praznik

7:30h – za farane 
10h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82

Ponedeljek Sv. Silvester, papež, zadnji dan civilnega leta
Drugi sveti večer 
8h  Matilda Rupnik in Marica Mlinar, Petkovec 11b

Torek Marija sveta Božja Mati, božična osmina
Novo leto, dan miru
8h   Rozalija Kunc, obletna, Rovte 16
10h   Andrej in Marija Treven, godovna, Praprotno Brdo 7

Sreda Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianski, škof in cerkveni 
učitelj
18h   Manica in Ludvik Treven, osmi dan, Rovte 102

Četrtek Presveto Jezusovo ime, god
18h   Marjana Rudolf, Rovte 55

Petek - Prvi 18h  Lidija in Jakob Kogovšek, obletna, Rovte 82c
Sobota - Prva
Duhovniška

Tretji sveti večer 
8h  starši Trpin, godovna, Rovte 83

*****************************************************************************************************
Popotovanje sv. Treh kraljev

je lepa podoba naše pozemeljske hoje.
Luč božjega usmiljenja

se nam skrije, pa spet prikaže,
če luči prave vere ne zapustimo.

Trdno se držimo zvezde,
vere Jezusove,

dokler tudi nas ne pripelje v nebeško kraljestvo.
Anton Martin Slomšek
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Gospodovo razglašenje, Sveti Trije Kralji

Evangelij: Z VZHODA SMO SE PRIŠLI POKLONIT KRALJU          Mt 2, 1-12
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in
govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo
se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse
vélike  duhovnike in  pismouke ljudstva ter  pri  njih  poizvedoval,  kje je  rojen Mesija.  Rekli  so mu:  »V
Betlehemu v  Judeji,  kajti  takóle  je  pisano po preroku:  In ti,  Betlehem,  dežela  Judova,  nikakor  nisi
najmanjši  med  Judovimi  voditelji;  iz  tebe  bo  namreč  prišel  vodnik,  ki  bo  pasel  moje  ljudstvo
Izraela.«
Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda.
Nato jih  je  poslal  v  Betlehem in rekel:  »Pojdite  in  natančno raziščite  glede deteta.  Ko ga najdete,  mi
sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej,
zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali
zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj
in  ga  počastili.  Odprli  so  svoje  zaklade  in  mu darovali  zlata,  kadila  in  mire.  In  ker  so  bili  v  sanjah
opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. 

Mašni nameni od 6.1. do 13.1.2008:
Nedelja Sveti trije Kralji, slovesni praznik

7:30h za farane 
10h   Jesenovcovi, obletna, Rovte 83

Ponedeljek Rajmund Penjafortski, duhovnik
18h  Julijana Petrovčič, obletna, Petkovec 18

Torek Severin Noriški, opat
18h Alojz Žnidarič, trideseti dan, Rovte 81a

Sreda 18h  Jakob Šemrov, obletna, Rovte 100a
Četrtek 18h  Žirovcovi, Rovte 79b
Petek Sv. Pavlin Oglejski, škof

18h   Florijana Čuk, obletna, Petkovec 10
Sobota 8h   Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19
Nedelja Jezusov Krst, praznik

7:30h – za farane 
10h  Franc Kavčič, obletna in Marjanca, godovna, Petkovec 8

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
30.12.07 Ana Lukančič in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Petra Čuk
1.1.08 ob 8h Cilka Jereb in Tamara Trpin Marja Čuk in Matjaž Gnezda
6.1.08 Rezka Kavčič in Franja Tušar Tina Kogovšek in Larisa Jereb
13.1.08. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Marjana Kunc
Pogrebne maše v januarju Marjana Kunc
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Ostala oznanila:

* Na praznik Sv. Družine je pri obeh mašah blagoslov otrok.

* Na praznik Sv. Družine, 30.12., bo v ljubljanski stolnici škofijsko praznovanje
ob letu družine. Božični program se bo začel ob 15:30, se nadaljeval s 
slovesno mašo ob 16h in po maši srečanje z nadškofom.

* Na zadnji dan civilnega leta bomo po maši Bogu v zahvalo zapeli 
zahvalno pesem in se mu zahvalili za vse, kar smo v preteklem letu prejeli 
in uresničili po božji volji.
Zvečer je drugi sveti večer, zato pokropite in pokadite svoje domove 
(pojdite okrog ogla) in molite rožne vence.

* Prvi januar je praznik Marije, svete Božje Matere in dan miru. 
Pri obeh mašah je nabirka namenjena za domačega župnika.

* Za prvi petek v mesecu januarju(4.1.) bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši je 
posvetilna molitev v čast Srcu Jezusovemu z blagoslovom.

* Na prvo soboto v januarju bomo pri maši molili za nove duhovne in 
redovne poklice. Po maši bo v lopi pod zvonikom blagoslov vode, krede 
in kadila.
Zvečer je tretji sveti večer, zato pokadite in pokropite svoje domove in 
molite rožne vence.

* Veroučenci, ki ste sodelovali v adventni akciji »Otroci za otroke«, 
prinesite svoje zbrane darove za lačne otroke v kuverti in jih pustite 
pri jaslicah(na obhajilni mizi).

* V ponedeljek 7.1. pričnemo z rednim veroukom.

* V četrtek 10.1. ob 19h ste vabljeni na sestanek in pogovor člani 
gospodarskega sveta in ključarji. Srečanje bo veroučni učilnici. Pogovoriti
se moramo o delu v Župniji v letu 2008.

* V ponedeljek 14.1. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas.

Ministriranje:
Teden od 30.12.07 – 6.1.08 Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik
Teden od 6.1.08 – 13.1.08 Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale

Našega življenja čas
je prazna, nepopisana knjiga,
ki nam jo je bog dal,
da bi jo z dobrimi deli popisali.
Za vsak dan je ena stran. 

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


