
Sveta družina
Evangelij: DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI                           Lk 2,41-52
Evangelij po Luku
Njegovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po
praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da
bi njegovi starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga
začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so
ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe
nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati
mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.« Dejal jima je: »Kako
da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela
besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova
mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri
Bogu in pri ljudeh. 

Mašni nameni od 27. 12. 2009 do 2. 1. 2010: 
nedelja, 
27. 12.

Sveta družina, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

ponedeljek, 28.12. Nedolžni otroci, mučenci, praznik
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157

torek, 29. 12. Sv. Tomaž Becket, mučenec
18h  Franc Jereb, Rovte 79a

sreda, 30. 12. 18h  Marica Mlinar, obletna, Rovtarske Žibrše 17a
četrtek, 31. 12. Sv. Silvester, papež – zadnji dan civilnega leta

8h  Fani Leskovec, Petkovec 23
Drugi sveti večer

Prvi petek, 
1.1.2010

Marija, sveta Božja Mati, božična osmina, novo leto, 
dan miru, slovesni praznik
8h – ustanovna maša za leto 2010
10h  Julijana Petrovčič, Petkovec 18

sobota, 2.1.
prva duhovniška

Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nazianski, škof in cerkveni 
učitelj
8h  Viktor Kogovšek, Petkovec 22

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Prikaže se Kristus, kot zmagovalec na belem konju. Satan se premagan za 1000

let pogrezne v peklensko brezno. Po 1000 letih še enkrat poskusi boj, a je zopet
pregnan in pahnjen v pekel. Nato je vesoljna sodba. V zadnji prikazni pokaže angel
Janezu novi nebeški Jeruzalem v vsej slavi in veličastvu. 

Na koncu Kristus spričuje, da so besede, ki jih je Janez slišal in zapisal resnične.
Tudi pisatelj potrjuje, da je vse res videl in slišal in naroča naj njegovim besedam
nihče nič ne dodaja in nič od njih ne jemlje. Z željo: »Pridi Gospod Jezus!« in s toplim
pozdravom na vse vernike zaključuje knjigo. Osnovna ideja Razodetja je torej boj
med dobrim in  zlim počelom v Cerkvi  od njegovega začetka do konca in končno
zmaga Kristusa in ter njegove Cerkve nad močmi teme. Nad vso temo in nad vsem
zlom na svetu stoji nedotakljiv božji odrešilni načrt.

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 3. 1. do 10. 1. 2010:
nedelja, 
3.1.

7:30h – za farane
10h  Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a

ponedeljek, 4.1. 18h   Franc Novak, obletna, Petkovec 36
torek, 5. 1. 8h  starši in bratje Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 18

Tretji sveti večer
sreda, 6. 1. Gospodovo razglašenje ali sv. Trije Kralji, slovesni 

praznik
8h  Jožefa Albreht, obletna in Veronika Albreht – Oberžan, 

Rovte 102a
18h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16

četrtek, 7. 1. Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18

petek, 8. 1. Sv. Severin Noriski
18h  Pavel Loštrek in starši Logar, obletna, Rovte 82h

sobota, 9. 1. 8h  Peter Kogovšek, obletna, (dano od Kavčič in Mlinar)
nedelja, 
10.1.

Nedelja Jezusovega krsta
7:30h – za farane
10h – za zdravje, Rovte 158

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

27. 12. Veronika Kavčič in Jože Treven Tamara Trpin in Klemen Jereb 
1.1. 2010 ob 8h Franja Tušar in Jože Treven Karin Hladnik in Jakob Skvarča

3. 1. Cilka Jereb in Marja Čuk Klemen Jereb in Veronika Kavčič
6. 1. ob 8h Cilka Jereb in Matjaž Gnezda 18h Metka Bogataj in Mojca Skvarča
10. 1. Tadeja Gnezda in Jože Treven Branka Jereb in Lovro Skvarča 
Pogrebne maše v januarju Matjaž Gnezda



Ostala oznanila:

* Na praznik Svete Družine, 27. 12. bo pri obeh mašah blagoslov 
otrok. Jezus pravi: »Pustite otročičem, naj prihajajo k meni, in ne branite 
jim, takih je namreč božje kraljestvo«(Mr 10,14).

* Na zadnji dan starega leta bomo po maši Bogu v zahvalo zapeli zahvalno 
pesem. To je tudi drugi sveti večer, zato po stari krščanski navadi 
pokropite in pokadite svoje domove in molite rožne vence.

* Novo leto (1.1.) pričenjamo s praznikom Marije, svete božje matere, da si 
izprosimo blagoslov za leto, ki je pred nami. Ob enem obhajamo tudi dan 
miru, ki je namenjen vsem ljudem po svetu. Papež nas vsako leto vabi v 
poslanici, naj ta mir najprej živimo v sebi in ga na nevsiljiv način 
posredujemo ljudem, ki živijo z nami in ob nas. Letos nas opozarja v 
poslanici na pereče podnebne razmere v katerih smo se znašli zaradi 
neodgovornega ravnanja z naravo.
Darovanje na novega leta dan bo namenjeno za novi daritveni oltar
in ogrevanje v cerkvi. Darovanje priporočam.

* Ker je na Novo leto prvi petek v mesecu, bom bolne in ostarele 
obiskal in obhajal v petek 8. januarja v dopoldanskem času.

* Na prvo soboto (2.1) v mesecu januarju bomo po maši molili za nove 
duhovne poklice in zmolili litanije in prejeli blagoslov.

* Pred praznikom svetih Treh Kraljev (5.1) bo v lopi pod zvonikom po maši 
blagoslov vode za kropljenje in blagoslov krede in kadila. V torek zvečer je
tretji sveti večer, zato pokadite in pokropite svoje domove in molite rožne 
vence.

* Na praznik Gospodovega razglašenja (6.1) pred ali po večerni maši
veroučenci oddajte v cerkvi pri jaslicah svoje darove, ki ste jih v 
adventu zbirali v adventni akciji »Otroci za otroke«, z namenom za 
lačne otroke po svetu. To kar imamo, radi drugim damo. Česar se mi 
veselimo, radi z drugimi delimo.

Ministriranje:
Teden od 27.12. – 3. 1. 2010 Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 3.1.  – 10. 1. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

Novoletno voščilo
Vsem faranom in farankam voščim blagoslovljeno in miru polno 
leto 2010 ter veliko zdravja.

Vaš župnik
Voščilu se pridružuje župnijski pastoralni svet, Župnijska Karitas
in župnijski gospodarski svet.

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

Oznanila od 27. 12. 2009 do 10. 1. 2010, Leto V. št. 26

Razodetje svetega Janeza
Razodetje, zadnja Knjiga v kanonu, je edina preroška knjiga nove zaveze. V njej

so popisane prikazni, ki jih je pisatelj kot izgnanec gledal v zamaknjenju na otoku
Patmosu v Egejskem morju. Po značaju in obliki močno spominja na starozavezno
knjigo preroka Danijela.

Pisatelj  se  večkrat  imenuje  Janez,  služabnik  božji,  brat  naslovljencev  in
»sodeležnik stiske«. Iz pisateljevega avtoritativnega nastopa je razvidno, da ne more
biti drug kot apostol Janez. To potrjuje tudi staro izročilo in vsebinska ter jezikovna
sorodnost s četrtim Evangelijem.

Knjiga  govori  o  druge  Kristusovem  prihodu,  o  »Paruziji«,  in  o  dogodkih,  ki
pripravljajo nanjo. Takoj v uvodu pojasnjuje, da piše na ukaz božjega Sina, ki se mu
je na otoku Patmosu razodel in popisuje sedmerim Cerkvam v Mali Aziji, kar je v
zamaknjenju  videl.  Nato  navaja  pisma  sedmerim  »angelom«,  to  je  škofom,  kot
poglavarjem sedmih maloazijskih Cerkva (cerkve v Efezu, Snirmi, Pergamu, Tiatiri,
Sardah,  Filadelfiji,  Laodiceji).  V njih  omenja kar  je v  teh cerkvah hvale  ali  graje
vrednega in temu primerno napoveduje plačilo ali kazen.

Od četrtega poglavja dalje gleda v bodočnost in v veličastnih podobah napoveduje
trpljenje, boje in zmago Kristusove Cerkve na zemlji ter zmago božje besede. Pred
božjim  prestolom vidi  knjigo  s  sedmimi  pečati.  Jagnje  v  nebesih  trga   pečat  za
pečatom in zaporedoma se v vedno novih prikaznih opisujejo veličastni dogodki pred
Jezusovim  drugim  prihodom.  Nat  sedem  angelov  s  trombami  naznani  strašne
dogodke pred koncem sveta.

Nastopijo tudi peklenske sile, tiste ki se mešajo v boj. Zmaj, ki je bil  vržen iz
nebes, preganja na zemlji ženo (Cerkev). Proti njemu se bori Mihael in ga premaga.
Iz morja se dvigne zver s sedmimi glavami in desetimi rogovi in govori bogokletne
besede prot Bogu in svetnikom. Druga zver se dviga iz zemlje in napeljuje ljudi k
malikovanju.  Končno  se  prikaže  Jagnje  v  spremstvu  144.000  izvoljenih  in  angeli
naznanijo, da se je približala sodba. Zatem vidi Janez sedem angelov, ki zlivajo iz čaš
nove  nadloge  na  zemljo.  Eden  izmed angelov  mu pokaže  Babilon,  glavno  mesto
brezbožne države, pod podobo nesramne ženske, ki jo doleti konec.                    >>


