Oznanila od 28. 12. 08 do 11. 1. 09, Leto IV. št. 26
Matejev evangelij
Matej je pisatelj prvega evangelija. Ime prihaja iz aramejske besede Mattai, kar
pomeni božji dar imenovan je tudi Levi, sin Alfejev. Preden ga je Gospod poklical za
apostola in učenca, je bil cestninar (mitničar) v Kafarnaumu. Ko je sedel pri mitnici,
je zaslišal Gospodov klic: »Hodi za menoj«! Brez obotavljanja se mu je odzval.
Preden je zapustil svoj poklic je v svoji hiši napravil gostijo, katere se je poleg Jezusa
in njegovih učencev udeležilo tudi mnogo cestninarjev, ki so jih farizeji za obredno
nečiste in so se zato nad Jezusom zgledovali.
Kot apostol je Matej spremljal Gospoda na svojih potih, poslušal njegove nauke,
videl čudeže in bil priča njegove smrti in njegovega vstajenja. V seznamu apostolov
pri sinoptikih in Apostolskih delih stoji njegovo ime na sedmem ali osmem mestu,
večinoma zraven Tomaža.
O njegovem poznejšem delovanju izročilo ni ohranilo zanesljivih podatkov. Po
Gospodovem vnebohodu je nekaj časa oznanjal blagovest med svojimi rojaki v
Palestini. Po apostolskem zboru v Jeruzalemu leta 50, je odšel k poganskim narodom.
Omenjajo se Partia, Perzija, Arabija in Etiopija. Kdaj in kje je umrl ni znano. Zahodna
in vzhodna Cerkev ga častita kot mučenca (njegov god je 21. septembra).
Med evangeliji je Matejev najdaljši. Obsega 28. poglavij. Velik del evangelija
zavzemajo Kristusovi govori. Dogodki so opisani bolj medlo, kot pri Marku in Luku,
tudi krajevni in časovni podatki so pri Mateju precej skromnejši, kot pri drugih dveh
sinoptikih.
Vsebinsko se v evangeliju dobro razločijo trije večji deli:
a. Zgodovina Jezusove mladosti.
b. Jezusovo javno delovanje in sicer: priprava na javno delo, delovanje v
Galileji, delovanje v Judeji.
c. Jezusovo trpljenje in poveličanje.
Matej je namenil svoj evangelij rojakom v Palestini, v prvi vrsti onim, ki so iz
Judovstva prestopili v krščanstvo. Hotel jim je utrditi vero v Mesija in jih zavarovati
pred naraščajočim vplivom farizejev. V evangeliju dokazuje, da je Jezus Kristus pravi
Mesija, ki so ga preroki napovedovali. Na mnogih zgledih pojasnjuje, kako so se na
Jezusu iz Nazareta uresničile prerokbe Stare Zaveze.
>>

Sveta družina
Evangelij: DETE JE RASLO IN BILO BOLJ IN BOLJ MODRO

Lk 2,22-40

Evangelij po Luku
Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga
postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj se imenuje
svet Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka.
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo
tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl
Gospodovega Mesija. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse
po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel:
»Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev,
ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji,
njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu
nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem
devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni
zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč
se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema.
Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel
in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.

Mašni nameni od 28. 12. 2008 do 3. 12.2009:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda

Četrtek

Prvi petek

Sobota prva
duhovniška

Sveta družina, praznik, nedolžni otroci, god

7:30h – za farane
10h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e
Sv. Tomaž Becket, mučenec
18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82
18h  Zakrajšek Franc in Neža, Rovte 100a
Sv. Silvester, papež, zadnji dan civilnega leta
8h  Hladnikovi, Petkovec 237
Drugi sveti večer
Marija Sveta Božja Mati, božična osmina, Novo leto,
slovesni praznik, dan miru
8h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16
10h  Tilka Trpin
Sv. Bazilij veliki in Gregor Nacianski, škofa in
cerkvena učitelja
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18
8h  Jožefa Albreht, obletna, Rovte 61

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Vzporedno s tem dokazuje, da se je z Jezusom začela Nova Zaveza, da so
prenehale Mojzesove obredne postave in da je namesto judovske shodnice zrasla vse
narode obsegajoča Cerkev s hierarhijo na čelu (apostoli, Petrov primat). Obenem se
evangelist obrača tudi proti zakrknjeni večini izvoljenega ljudstva, zlasti proti
njegovim voditeljem.
>>
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2. Nedelja po božiču
Evangelij: BESEDA SE JE UČLOVEČILA IN SE NASELILA MED NAMI Jan 1,1-18
Evangelij po Janezu
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč
ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da
bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega
človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo
lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji
otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz
Boga.
In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od
Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o
katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti
smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po
Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.

Mašni nameni od 4. 1. do 11. 11.2009:
Nedelja

7:30h – za farane
10h  Jože, Antonija, Marija, Pavle in Pavla Habe, dano od brata Franca
Ponedeljek 17h  Andrej, Marija, Stanislav in Francka Treven, godovna, Rovte 114
Tretji sveti večer
Torek
Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji, slovesni
praznik
8h  Marjanca Slabe, dano iz Kopra
18h  Matej in Frančiška Logar, obletna, Rovte 57
Sreda
Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
18h  Anton in Marija Treven, Petkovec 38
Četrtek
Sv. Severin Noriški, opat
18h  starši Novak, Rovte 131
Petek
Sv. Hodrijan, opat
18h – ustanovna maša za župnijo Rovte za leto 2009
Sobota
8h  Pavla Kunc, godovna, Rove 93
Nedelja Jezusov krst
7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

V evangeliju močno poudarja krivdo Judov, zlasti voditeljev judovskega ljudstva, ki
so odklanjali vero v Mesija in bili moralni krivci njegove Smrti! Razkriva hinavščino
farizejev. Evangelij naj bi bil zakrknjenim Judom poslednji glasni opomin, da se
oklenejo Mesija ali pa se jim bo kraljestvo božje »vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo
njegove sadove«.
Matej je edini pisatelj Nove Zaveze, ki je pisal v aramejskem jeziku. Kdo je
evangelij prevedel v grški jezik, ni znano, lahko tudi Matej sam. Jezik je bolj uglajen,
stavčna gradnja pravilnejša, vendar slog razodeva, da je bil prevajalec rojeni Semit.
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Ostala oznanila:
* Na praznik svete družine bo pri obeh mašah blagoslov otrok. Starši,
pripeljite svoje otroke k blagoslovu. V ljubljanski stolnici bo maša za
družine ob 16h. Po maši bo nadškofov blagoslov in skupno druženje.
* Na zadnji dan civilnega leta se bomo po maši Bogu zahvalili z
zahvalno pesmijo za preživeto preteklo leto. Ta dan je tudi drugi sveti
večer, zato ob Ave Mariji pokropite in pokadite svoje domove in molite rožne
vence.
* 1. januarja obhajamo praznik Marije Svete božje Mater in Dan miru.
Pri obeh mašah je ustaljeno darovanje za domačega župnika.
* Za 1. petek v mesecu januarju (2. 1.) bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo molili litanije
Srca Jezusovega in posvetilno molitev.
* 1. sobota v mesecu je posvečena Mariji in molitvam za nove duhovne
poklice. Zmolili bomo litanije Matere božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
* V ponedeljek pred praznikom Sv. treh kraljev bo po maši v lopi pod zvonikom
blagoslov vode, krede in kadila. Ta dan je 3. sveti večer, zato ob Ave
Mariji pokropite in pokadite svoje domove in molite rožne vence.
* Na praznik Sv. treh kraljev prinesite otroci svoje denarne prihranke,
ki ste jih zbirali ob adventnem času v akciji: »Otroci za otroke«, ko
ste prejeli adventne koledarje, v cerkev k jaslicam. Dar je namenjen
projektom papeških misijonskih družb.
* Verouk bomo pričeli po božičnih praznikih v ponedeljek 12. 1. 2009.
* V letu 2010 je predviden v slovenski cerkvi Evharistični kongres.
Geslo kongresa bo: »Evharistija – božji dar za življenje«. Zato bo v
župniji vsak četrtek pol ure pred sveto mašo molitev rožnega venca
pred izpostavljenim Najsvetejšim in češčenje za duhovno pripravo na
kongres. Vabljeni ste k molitvi.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
28.12.08 Ana Lukančič in Srečo Nartnik
Lovro Skvarča in Matjaž Gnezda
1.1.09 ob 8h Cilka Jereb in Franja Tušar Marja Čuk in Tadeja Gnezda
4.1.09 Tamara Trpin in Jože Treven
Petra Čuk in Mojca Skvarča
6.1.09 ob 8h Franja Tušar in Cilka Jereb ob 18h Marja Čuk in Matjaž Gnezda
11.1.09 Ana Lukančič in Srečo Nartnik
Marjana Kunc in Lovro Skvarča
Pogrebne maše v januarju
Cilka Jereb

Ministriranje:
Teden od 28. 12. 08 – 4. 1. 09
Teden od 4. 1. 09 – 11. 1. 09

Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

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