
 Jezusov krst, praznik
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN   Mr 1,6b-11
Evangelij po Marku

Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se
sklonil  pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v
Svetem Duhu.«

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je
zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«  

Mašni nameni od 11. 1. do 17. 1. 2009: 
Nedelja, 
11.1.

Sv. Pavlin Oglejski, škof
7:30h – za farane
10h   Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

Ponedeljek, 12. 1. 18h   Pavel in Jakob Šemrov, obletna Rovte 100a
Torek, 13. 1. Sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj

18h   Florijana Čuk, obletna, Petkovec 10
Sreda, 14.1. Sv. Feliks Nolanski, duhovnik

18h   Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21
Četrtek, 15. 1. Sv. Pavel, puščavnik

18h  Franc Kavčič, obletna. in Marjanca Kavčič, 
godovna,  Petkovec 8

Petek, 16. 1. Sv. Marcel, papež 
18h   Tilka Trpin, dano od sina Maksimiljana, 

Rovtarske Žibrše 5
Sobota, 17. 1. Sv. Anton Puščavnik, opat

8h   Marica Mlinar, Rovtarske Žibrše 17a
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Po soglasnem izročilu najstarejše krščanske dobe je Marko pisal svoj evangelij v 
Rimu in ga namenil rimskim Kristjanom. Glavna priča tega oznanila je Klemen 
Aleksandrinski (okrog leta 215). Ta pravi, da so Rimski Kristjani Marka, ki je bil Petrov 
sodelavec in je imel njegove govore v spominu, prosili da jim jih napiše. Marko jim je 
ustregel in sestavil evangelij.

V evangeliju Marko rimskim Kristjanom dokazuje, da je Jezus Kristus božji Sin, to je
pravi Bog. V potrdilo pisatelj navaja predvsem čudeže, zlasti take pri katerih se je 
prikazala Kristusova oblast nad hudobnimi duhovi. Ti čudeži so v Markovem evangeliju 
mnogo bolj nazorno in natančno opisani, kot pri drugih evangelistih. Posebno 
ozdravljenja obsedenih so morala na bivše pogane napravljati mogočen vtis. Ne navaja
pa Kristusovega govora na gori, ne dolgih govorov proti farizejem, kar bi rimskih 
kristjanov ne zanimalo.

Marko je napisal svoj evangelij med letom 55 in 61.

Ministriranje:
Teden od 11. 1. – 18. 1. 09 Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 18. 1.  – 25. 1. 09 Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

2. Navadna nedelja
Evangelij: PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM              Jan 1,35-42

Evangelij 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 18. 1. do 25. 1. 2009:
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov

Nedelja, 
18.1.

Sv. Marjeta Ogrska
7:30h – za farane
10h  iz družine Filipič, dano iz Kopra

Ponedeljek, 19. 1. 18h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
Torek, 20. 1. Sv. Fabijan, papež in mučenec; Sv. Boštjan, 

mučenec
18h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 38

Sreda, 21. 1. Sv. Neža, devica in mučenka
18h  Anton in Frančiška Artač, godovna, Rovte 91

Četrtek, 22. 1. Sv. Vincencij, diakon in mučenec
18h  starši, bratje in sestre Malavašič, Petkovec 34

Petek, 23. 1. 18h  Ivanka Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 28
Sobota, 24. 1. Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

8h  Franc Jereb, godovna in  Jerebovi, Rove 79a
Nedelja, 
25.1.

3. Navadna nedelja – svetopisemska
Spreobrnitev apostola Pavla
7:30h – za farane
10h   Janez Grum, godovna, Rovte 137
Sklep tedna molitve za edinost Kristjanov

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

11. 1. Ana Lukančič in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Lovro Skvarča
18. 1. Cilka Jereb in Jože Treven Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
25. 1. Franja Tušar in Tamara Trpin Marjana Kunc in Petra Čuk

Pogrebne maše v januarju Cilka Jereb



Ostala oznanila:
* V ponedeljek, 12. 1. pričnemo z rednim veroukom.
* V ponedeljek, 19.1. ob 19h je v župnišču srečanje za Župnijsko 

Karitas. Lepo povabljeni vsi, ki ste se pripravljeni vključiti v 
skupino.

* Vsako leto od 18.1. do 25.1. obhajamo Molitveno osmino za edinost 
Kristjanov. Glavna misel letošnje molitvene osmine je: »Združeni bodo v 
božji roki« (Ezk 37,17). Za vsak dan je določena izbrana božja beseda in 
razmišljanje o nje. Ezekielovo oznanilo nam veliko pove. Vzrok needinosti 
sta obakrat – pri Izraelu in pri Kristjanih – greh in oddaljitev od Boga, pot k 
edinosti pa vodi prek spreobrnjenja in vrnitve k Bogu. On je tisti, ki bo 
edinost spet vzpostavil in to ne bo zgolj vrnitev k staremu ampak bo novo 
Stvarjenje. Edinost božjega ljudstva, bo znamenje upanja tudi za druga 
ljudstva, za vse človeštvo (dr. Bogdan Dolenc, tajnik Komisije ekumenizem 
pri SŠK).

* Tretja navadna nedelja, 25. 1., je nedelja Svetega Pisma. Prav je, da ima 
vsaka krščanska družina doma poleg vseh tehničnih sredstev in aparatov 
tudi Sveto Pismo. V njem zapisana božja beseda, ki vedno ostane. Zelo 
pogosto bi prišlo Sveto Pismo birmancem, pa ne samo tisto v slikah, ampak
celotno skupaj s Staro in Novo zavezo. V pripravi na birmo ga bodo rabili, 
za to, da se naučijo, kako se ga uporablja in v njem poišče določene tekste.
Starši omogočite to enkratno knjigo svojim otrokom, pa tudi vam bo prav 
prišla za branje in duhovno življenje.

* V soboto, 31. 1. ob 17h je drugo preverjanje Slomškove bralne značke. V 
soboto, 7.3. ob 17h pa tretje preverjanje. Knjige so na razpolago v krajevni
knjižnici Rovte. Tisti, ki ste že sodelovali, prinesite s seboj stare mape.

Markov evangelij
Po soglasnem izročilu, ki sega do apostola Janeza, je pisatelj drugega evangelija 

Marko, pokristjanjen Jud iz Palestine. Njegovo se v knjigah Nove Zaveze ponovno 
omenja. V apostolskih delih se včasih imenuje Janez, s priimkom Marko, včasih samo 
Janez ali samo Marko.

Marko je bil doma iz ugledne družine v Jeruzalemu. Njegova mati je bila lastnica 
hiše, v kateri se je po Gospodovem vnebohodu shajala prva krščanska občina. Tu sem 
je pribežal apostol Peter, ko je bil leta 42 po angelu rešen iz ječe. Nekateri iz tega s 
precejšnjo upravičenostjo sklepajo, da je bila v Markovi hiši obednica, v kateri je 
Kristus na veliki četrtek obhajal zadnjo večerjo in postavil zakrament svete maše. 
Gospoda je osebno poznal, a je bil še premlad, da bi mogel biti njegov učenec. Kot 
doraščajoči mladenič je navezal tesne stike z apostolom Petrom, ki je v njegovi rojstni 
hiši vodil mlado Krščansko skupnost in tam prvim Kristjanom mnogokrat razlagal 
Gospodovo življenje; tu ga je Peter tudi pridobil za Krščanstvo in ga osebno Krstil. 
Pavel omenja, da je bil Marko v sorodu z Barnabom.

Izročilo pripoveduje, da je Marko ustanovil aleksandrinsko cerkev in bil njen prvi 
škof. Umrl je mučeniške smrti. Njegove svetinje so pozneje iz Aleksandrije prenesli v 
Benetke, kjer so v 11. stoletju na njegovo čast sezidali veličastno cerkev. Njegov god 
se obhaja 25. aprila.

Markov evangelij je s svojimi 16. poglavji najkrajši. Po vsebini je precej podoben 
Matejevemu evangeliju, le da ima dogodke razvrščene večinoma po časovnem redu. 
Nič ne poroča o Jezusovi mladosti in izpušča daljše Kristusove govore.

Podrobneje se evangelij razdeli takole: 
V uvod: Nastop Janeza Krstnika, Kristusov Krst, skušnjave hudobnega duhs.
1. del: Jezusovo javno delovanje

a. delovanje v Galileji.
b. Potovanje po krajih izven Galileje.
c. Pot v Jeruzalem in delovanje v Judeji

2.del: Jezusovo trpljenje in poveličevanje.
Markov evangelij je bil napisan za Kristjane iz poganstva, ki so jim bile judovske 

verske razmere in navade neznane in jih je bilo treba pojasnjevati. 

Oznanila od 11. 1. do 25. 1. 2009, Leto V. št. 1
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

NAPOVED LETA EVHARISTIČNE PRENOVE IN EVHARISTIČNEGA KONGRESA
Dragi bratje in sestre!
Na pragu novega leta vam najprej voščimo srečno in blagoslovljeno novo leto 2009 ter vas 

izročamo varstvu Božje Matere Marije.
Ob enem napovedujemo, da bomo v letu 2010 obhajali vseslovenski evharistični kongres. Nanj

smo povabili tudi svetega očeta Benedikta XVI. Ta je v svojem nagovoru ob zadnjem obisku 
slovenskih škofov dejal: »Povabili ste me, naj ob tej priložnosti obiščem vašo deželo. Ko se vam 
zahvaljujem za prijazno povabilo in izročam Gospodu ta načrt, vas moram že zdaj pohvaliti za 
zamisel, da bi vse občestvo zbrali ob evharistični skrivnosti, ki je vir in vrhunec življenja in 
poslanstvo Cerkve«.

Na novo leto s praznikom Marije, Božje Matere, začenjamo potrebno pripravo na kongres. 
Geslo evharističnega kongresa je: Evharistija, Božji dar za življenje. Evharistični kongres naj ne 
bi bil le enkraten dogodek, marveč dogajanje. Zato si v času pred kongresom prizadevajmo za 
evharistično prenovo, za poglobljeno osebno in družinsko molitev. Cilj te prenove je, da bi se še 
bolj dosledno odločali za življenje. Iz redne in dejavne udeležbe pri sveti maši, zlasti nedeljski, 
bomo v božji besedi dobivali luč, v evharističnem kruhu pa moč za polno osebno, družinsko in 
župnijsko krščansko življenje ter vedno bolj postajali dar za življenje sveta.

Med nami naj raste tudi socialna in karitativna dejavnost, ki je temelj bratske povezanosti in 
solidarnosti. Leto 2010 bo namreč tudi mednarodno leto solidarnosti.

Pripravo, evharistično prenovo in evharistični kongres izročamo priprošnji najvzvišenejše 
evharistične žene, Božje in naše matere Marije.                                            Vaši škofje


