
 3. Navadna nedelja – svetopisemska
Evangelij: SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU          Mr 1,14-20

Evangelij po Marku

Ko pa je bil  Janez izročen,  je šel  Jezus v Galilejo.  Oznanjal je Božji  evangelij  in govoril:  »Čas  se je
dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« 
    Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v
jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj  sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej,  je zagledal Jakoba,  Zebedejevega sina, in
njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta
Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.  

Mašni nameni od 25. 1. do 31. 1. 2009: 

nedelja, 
25. 1.

Spreobrnitev apostola Pavla, praznik
Sklep tedna molitve za edinost kristjanov
7:30h – za farane
10h   Janez Grum, godovna, Rovte 137

ponedeljek, 
26. 1. 

Sv. Timotej in Tit, škofa
18h   Francka Treven, obletna in god, Praprotno Brdo 7

torek, 27. 1. Sv. Angela Mericij, devica, redovna ustanoviteljica
18h   Marija in Jože Arhar, godovna, Petkovec 19

sreda, 28. 1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
18h   Tomaž Reven, godovna, Rovte 54
in   Jože Treven, obletna, Rovte 13 , mašuje g. Jože Treven

četrtek, 29. 1. 18h  starši Jereb, obletna in Terezija Pivk, Rovte 35
petek, 30. 1. Sv. Martina, devica in mučenka

18h   Matej Božič, Rovte 50b
  sobota, 31. 1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj

8h   Franc Trpin in v zahvalo, Rovte 160
=================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Luka je v nasprotju z Matejem in Markom zgodovinar in literat. Zgodovinar 
Jezusovega življenja povezuje z raznimi zgodovinskimi osebnostmi in dogodki, ter 
postavlja vse Jezusovo življenje in delo v svetovno – zgodovinski okvir.

Po zgledu svojega učitelja dokazuje evangelist bralcem vesoljnost Kristusovega 
odrešilnega dela: Jezus iz Nazareta ni samo Odrešenik Judov, marveč Zveličar sveta, 
Odrešenik vseh ljudi, Judov, kakor poganov. S posebno ljubeznijo in globokim 
občutjem slika dogodke, ki iz njih odseva Jezusova ljudomilost in neskončno božje 
usmiljenje do grešnikov. Kristusa riše kot Odrešenika grešnikov, ki kliče k sebi 
zaničevane, izgubljene, zavržene in jih dviga z evangelijem o odpuščanju. Zgodba o 
grešnici v farizejevi hiši, prilika o usmiljenem Samarijanu in izgubljenem sinu spadajo 
med najlepše bisere svetovnega pripovednega slovstva.

Kdaj in kje je luka pisal evangelij o tem ni zanesljivih zgodovinskih podatkov. 
Cerkveni pisatelji o tem malo poročajo, kateri pa poročajo, se največkrat ne ujemajo.

4. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS UČI, KAKOR KDOR IMA OBLAST                      Mr 1,21-28

Evangelij 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 1. 2. do 8. 2. 2009:

nedelja, 1.2. 7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek, 2. 2. Jezusovo darovanje – Svečnica, praznik
8h  Anton Trpin, Rovte 117
18h  starši, bratje in sestre Malavašič, Petkovec 34

torek, 3. 2. Sv. Blaž, škof in mučenec
18h  Marija Logar, godovna, Rovtarske Žibrše

sreda, 4. 2. 18h  Jožefa Malovrh, osmi dan, Rovte 42
četrtek, 5. 3. Sv. Agata, devica in mučenka

18h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28
prvi petek, 6. 2. Sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci

18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
sobota, 7. 2.
prva duhovniška

8h  Franc Kogovšek, obletna, Rovte 118

nedelja, 8.2. 5. Navadna nedelja – Prešernov dan
7:30h – za farane
10h   starši Jereb, godovna, Rovte 132

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

25. 1. Franja Tušar in Tamara Trpin Marjana Kunc in Petra Čuk
1. 2. Marja Čuk in Srečo Nartnik Lovro Skvarča in Matjaž Gnezda
2. 2. ob 8h Franja Tušar ob 18h Marjana Kunc
8. 2. Cilka Jereb in Jože Treven Mojca Skvarča in Tamara Trpin

Pogrebne maše v januarju Cilka Jereb
Pogrebne maše v februarju Tadeja Gnezda

Ministriranje:
Teden od 25. 1. – 1. 2. 09 Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 1. 2.  – 8. 2. 09 Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven



Ostala oznanila:
* Na tretjo navadno nedeljo, ko obhajamo praznik spreobrnitve 

apostola Pavla, zaključujemo molitveno osmino za edinost med Kristjani. 
Ob 16h bo v župnijski cerkvi na Vrhniki, ki je posvečena 
spreobrnjenju apostola Pavla, romarski shod naše dekanije in 
spomin na Pavlovo leto, ki ga obhajamo. Kdor želi in more, naj se te maše 
udeleži. Mašo bo daroval stolni prošt.

* V soboto, 31. 1. ob 17h je v veroučni učilnici drugi preizkus za 
Slomškovo bralno priznanje.

* 2. februarja obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju ali 
Svečnico. 40 dni po rojstvu sta Jožef in Marija nesla Jezusa v tempelj in ga
darovala Gospodu. V spomin na ta dogodek bo pri obeh mašah 
blagoslov sveč. Svečke za blagoslov boste s kartonskimi podstavki 
prejeli v lopi pod zvonikom. Zato namenite tudi kakšen denarni dar.

* Vsako leto na god svetega Blaža (3.2.) Cerkev deli blagoslov 
svetega Blaža, škofa in mučenca, ki je priprošnjik zoper vratne 
bolezni. Blagoslov bo v zimski kapeli po sveti maši.

* Za prvi petek v mesecu februarju (6.2.) bom v dopoldanskem času obiskal 
in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bo posvetilna 
molitev v čast Srcu Jezusovemu z blagoslovom.

* Za prvo soboto v mesecu februarju bomo po maši molili za nove duhovne in
redovne poklice in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

* Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano vabi na dan odprtih vrat v 
škofijski klasični gimnaziji, Jegličevem dijaškem domu, osnovni šoli Alojzija 
Šuštarja, glasbeni šoli in študentskemu domu v soboto 31. januarja 2009 
dopoldan. Informativna dneva pa bosta v petek 13. 2. ob 9h in 15h in v 
soboto 14. 2. ob 9h.

* Priprava na krščanski zakon bo na Vrhniki v župnišču, Voljčeva 21 ob 19h. 
Termini so: 7., 8., 14., 15. in 21. februar. Informacije tel 01/750-2750.

* Duhovne vaje za birmance bodo v tem veroučnem letu potekale v 
dveh terminih zaradi večjega števila birmancev. Duhovne vaje bodo 
od 6. 2. do 8. 2. in od 13. 2. do 15. 2. v domu duhovnosti Ede v 
Kanjem Dolu nad Colom. Potek duhovnih vaj bo predstavila s. 
Rebeka Kenda v sredo 28. 1. po večerni maši v zimski kapeli v 
župnišču. Za prevoz se bomo dogovorili po sestanku. Starši 
birmancev pridite na srečanje!                                                            
Vabi župnik in ŽPS.

* Župnijska Karitas Doljni Logatec vabi v nedeljo 1. februarja ob 15h 
na dobrodelni koncert.  Koncert bo v Narodnem domu v Logatcu.

Lukov evangelij

Po soglasnem Krščanskem izročilu je pisatelj tretjega evangelija sv. Luka učenec in 
spremljevalec apostola Pavla. Podatke o življenju in delu tega evangelista zajemamo 
predvsem iz Apostolskih del, ki jih je napisal isti pisatelj kot tretji evangelij.

Luka (grško Lukas) je edini novozavezni pisatelj, ki ni bil Jud ampak Grk in sin 
poganskih staršev. Doma je bil iz Antiohije v Siriji. Po poklicu je bil zdravnik. Jezik 
njegovega evangelija priča, da je bil tudi literarno izobražen. Gospoda osebno ni 
poznal. V rodnem mestu se je zgodaj seznanil s krščanstvom, prejel Krst in se potem 
oklenil apostola Pavla, kateremu je bil zvest spremljevalec in več let pomočnik pri 
apostolskem delu med pogani.

Iz apostolskih del doznavamo, da se je Pavlu pridružil na drugem misijonskem 
potovanju v Troadi (leta 50 ali 51) in ga potem spremljal v Makedonijo do Filipov. Ko 
se je Pavel po tretjem misijonskem potovanju vračal skozi Troado, se mu je Luka spet 
pridružil, ter šel z njim do Jeruzalema in dve leti pozneje iz Cezareje v Rim.  Od tedaj 
je ostal pri Pavlu, morda s kratkimi presledki do njegove smrti. Kot njegovo misijonsko
polje se omenjajo: Bitimija, Ahaja in Betija. Umrl je mučeniške smrti, ni pa znano kdaj
in kje.

Iz tretjega evangelija veje isti duh krščanske vesoljnosti, ki ga dihajo Pavlove 
poslanice. Kakor Pavel, tudi Luka slika Kristusa kot Odrešenika vseh ljudi, ne samo 
Judov. Ta vodilna misel se pojavi že pri opisu Jezusove mladosti in se potem nadaljuje 
skozi ves evangelij do zadnjega odstavka, kjer govori Jezus z učencem ob slovesu: 
»Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in vstati tretji dan od mrtvih in v 
njegovem imenu oznaniti pokoro ter odpuščanje grehov med vsemi narodi«.

Vsebina Lukovega evangelija je razdeljena po vsebini takole; po kratkem uvodu 
(namen in posvetitev) pričenja risati Jezusovo življenje s kratko predzgodovino o 
Jezusovi mladosti in priprava na javno delo. Nato opisuje Jezusovo delo v Galileji, 
njegovo pot v Judejo in Jeruzalem, ter končne dogodke zadnjih dni njegovega 
življenja, trpljenja in poveličanje. 

>>

Oznanila od 25. 1. do 8. 2. 2009, Leto V. št. 2

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


