
 5. Navadna nedelja
Evangelij: OZDRAVIL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE                   Mr 1,29-39

Evangelij po Marku

Ko so  prišli  iz  shodnice,  so  se  z  Jakobom in  Janezom takoj  napotili  v  Simonovo  in  Andrejevo  hišo.
Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo
vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k
njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi
boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali.
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in
njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v
bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal
po vsej Galileji in izganjal demone. 

Mašni nameni od 8. 2. do 14. 2. 2009: 

nedelja, 
8. 2.

Prešernov dan
7:30h – za farane
10h   starši Jereb, godovna, Rovte 132

ponedeljek,  
9. 2. 

Sv. Apolonija, devica in mučenka
18h   Julijana Lukančič, godovna, Rovte 127

torek, 10. 2. Sv. Sholastika, devica
18h   Marija Trpin, obletna, Rovte 122

sreda, 11. 2. Lurška Mati božja, god – svetovni dan bolnikov
18h   Marko Petkovšek, trideseti dan, Rovte 131

četrtek, 12. 2. 18h  starši Jurca, obletna, Petkovec 19
petek, 13. 2. Sv. Gregor II, papež

18h   starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38
  sobota, 14. 2. Sv. Valentin, mučenec

8h   Anton Reven, obletna, Rovtarske Žibrše 34
=================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Janez se v nasprotju s sinoptiki omejuje skoraj izključno na poročilo o Jezusovem 
delovanju v Judeji. Za to ima s sinoptiki le malo poročil skupnih, tudi v opisu v opisu 
Jezusovega trpljenja kaže marsikatere posebnosti.

Zgodovinske dogodke slika in o njih piše živo, nazorno in dramatično. Številni 
dialogi, kratki stavki, hitro se menjajoča situacija, natančna navedba časa, celo ure, v
kateri se je kaj zgodilo,  vse to v Janezu razodeva pisatelja, ki je dogodke sam od 
blizu gledal in kot očividec opisal.

Glavno težišča evangelija je v govorih, ki sestavljajo pretežni del četrtega 
evangelija. V njih so obsežene najgloblje resnice o sveti Trojici, o Kristusovi božji 
naravi, o odrešenju. Zato se Janezov evangelij upravičeno imenuje duhovni evangelij 
v nasprotju s telesnimi evangeliji sinoptikov (Mt, Mr, Lk).

Namen evangelija je jasen: Še mnogo drugih znamenj je storil Jezus, v pričo svojih
učencev, katera niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi se vi uverili, da je 
Jezus – Kristus, Sin božji, in da bi po veri imeli življenje v njegovem imenu 
(20,30.31).

6. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS OZDRAVI GOBOVCA                                                   Mr 1,40-45

Evangelij po Marku
K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil
je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil je očiščen. Jezus ga
je brž jezno poslal ven in mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in
daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa
usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival
zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu 

Mašni nameni od 15. 2. do 22. 2. 2009:

nedelja, 
15.2.

7:30h – za farane
10h  Franc Celarc, obletna, Petkovec 34

ponedeljek, 16. 2. Sv. Julijana, mučenka
8h  Marijana Možina, Rovte 115, dano Rovtarske Žibrše 6

torek, 17. 2. 18h  Franc Brenčič, godovna, Petkovec 39
sreda, 18. 2. 18h  Valentin Skvarča, godovna, Rovte 54
četrtek, 19. 3. Sv. Konrad iz Piacenze, redovnik

18h  Matevž in Julijana Lukančič, Rovte 127
petek, 20. 2. 18h  Andrejčkovi, Rovtarske Žibrše 7a
sobota, 21. 2. Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj

8h  Janez Brenčič, godovna, Petkovec 14
18h – za srečen zakon

nedelja,   
22. 2.

7. Navadna nedelja, sedež apostola Petra, praznik
7:30h – za farane
10h   Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

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

8. 2. Cilka Jereb in Jože Treven Mojca Skvarča in Tamara Trpin
15. 2. Ana Lukančič in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Petra Čuk
22. 2. Marja Čuk in Franja Tušar Lovro Skvarča in Marjana Kunc
Pogrebne maše v februarju Tadeja Gnezda

Ministriranje:
Teden od 8.2. – 15. 2. Arhar Primož, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 15. 2.  – 22. 2. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

=========================================================
Glej, ti si bil znotraj in jaz sem bil zunaj.
ti si bil v meni, in jaz nisem bil pri tebi.

Klical si, glasno klical in raztrgal gluhost v meni.
                                                                       Sv. Avguštin



Ostala oznanila:
* V sredo, 11. 2. obhajamo god Lurške Matere božje. Ta dan je 

Cerkev razglasila za svetovni dan bolnikov. Pri maši se bomo spomnili
vseh, ki trpijo zaradi različnih bolezni, ter vseh, ki bolnikom pomagajo in 
jim lajšajo telesno in duševno trpljenje. Geslo letošnjega dneva bolnikov 
je: »Vzgoja za zdravje – vzgoja za življenje«. 

* Na šesto navadno nedeljo 15. 2. je pri obeh mašah nabirka 
namenjena za Teološko fakulteto v Ljubljani.

* V ponedeljek, 16. 2. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas. 
Na tem srečanju se nam bodo pridružili člani novoustanovljene Župnijske 
Karitas Šentjošt.

* Srečanje za člane župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo 18. 2. 
ob 19h v veroučni učilnici. Tema srečanja bo: Evharistično češčenje 
Najsvetejšega (naše poslanstvo št. 42, str. 44)

* V adventni akciji: »Otroci za otroke« so otroci zbrali 654€. Vsota je
bila poslana v misijonsko središče v Ljubljano.

 

Evangelij svetega Janeza
Četrti evangelij je napisal apostol Janez, ki je proti koncu svojega življenja bival v 

Efezu.
Janez, imenovan tudi »Bogoslovec« je bil iz imovite galilejske rodbine. Njegov oče 

Zebedej je bil ribič v Betsajali ob Genezareškem jezeru. Materi je bilo ime Saloma in 
je bila ena izmed pobožnih žena, ki so hodile z Jezusom in mu stregle. Nekaj časa je 
bil tudi učenec Janeza Krstnika, kmalu za tem pa ga je Jezus skupaj z Andrejem 
poklical za apostola. Med dvanajsterimi je zavzemal častno mesto: bil je pri Jezusu, 
ko je ta obudil Jairovo hčer, ko se je spremenil na gori Tabor, in ko je v vrtu 
Getsemani potil Krvavi pot. 

Janez je bil Zveličarju zelo ljub. Sam se imenuje učenca, ki ga je Jezus ljubil, pri 
zadnji večerji je pri mizi slonel na Jezusovih prsih, ko je Jezus umiral na križu je 
Janezu v varstvo izročil svojo mater Marijo, ko so vojaki Jezusa prijeli na Oljski gori, 
je šel z njim tudi v hišo velikega duhovnika. Spremljal ga je na Kalvarijo in ob njegovi
smrti stal pod križem.

Vsebina Janezovega evangelija je izražena v besedah predgovora: »Luč sveti v 
temi in tema je ni sprejela«(1,5). Pisatelj pripoveduje živo in nazorno, kako se je 
učlovečena božja Beseda razodela izvoljenemu ljudstvu, svoji lastnini a je njeni niso 
sprejeli.

Po kratkem predgovor, začenja pisatelj, ne da bi omenil Jezusovo mladost, takoj z 
nastopom Janeza Krstnika: nato podrobno opisuje Jezusovo javno delovanje, zadnjo 
večerjo, trpljenje, smrt in poveličanje. Zgodovinski okvir, v katerega je pisatelj zajel 
Jezusovo življenje, tvorijo judovski prazniki, ob katerih se je Mesija razodeval 
svojemu ljudstvu. Kratek pregled vsebine:

Predgovor o božji Besedi, ki je meso postala (1,1-18).
Prvi del: Jezus razodeva svoje božanstvo: mnogi ki imajo dobro voljo, se ga 
oklenejo in postanejo njegovi učenci (1,19-4,54)
Drugi del: Farizeji in njihovi privrženci nasprotujejo njegovemu nauku, se 
spotikajo nad njegovimi čudeži in iščejo prilike, da bi ga umorili (5, 1 - 12,50).
Tretji del: Jezusova zadnja večerja, slovo od apostolov, trpljenje, smrt in 
poveličanje (13, 1 – 21,25).                                                                        >>

Oznanila od 8. 2. do 22. 2. 2009, Leto V. št. 3

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

Molitev za bolnike

Mati žalostna,
bodi ob vzglavju
vseh bolnikov sveta.
teh, ki so v tej uri
izgubili zavest in umirajo,
teh, ki so izgubili
vsako upanje na ozdravljenje;
teh, ki vpijejo
in jočejo od bolečin;
teh, ki se ne morejo zdraviti,
ker nimajo denarja;
teh, ki bi tako silno radi
hodili, pa morajo negibno ležati;
teh ki cele noči
ne morejo zatisniti očesa;
teh ki se morajo odreči
najlepšim načrtom za prihodnost;
teh predvsem, ki ne verujejo
v prihodnje življenje;
teh, ki upirajo Bogu
in ga preklinjajo;
teh, ki ne vedo,
Da je Kristus trpel kot oni.

Fernad Lelotte


