
1. Navadna NEDELJA

Evangelij: OČE PRIČUJE O SINU                                             Lk 3,15-16.21-22

Evangelij po Luku

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je
Janez vsem odgovoril:  »Jaz  vas krščujem v vodi,  pride pa močnejši  od mene,  kateremu nisem vreden
odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. 

Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je
prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj
imam veselje.«

Mašni nameni od 10. 1. 2010 do 16. 1. 2010: 

nedelja, 
10. 1.

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

ponedeljek, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof
18h  Marko Petkovšek, obletna, Rovte 131

torek, 12. 1. Sv. Tatjana, mučenka
18h  iz družine Modrijan, obletna, Rovte 6

sreda, 13. 1. Sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj
18h  starši Logar in sorodniki in Amalija Habjan, obl., Rovte 133

četrtek, 14. 1. Sv. Feliks Nolanski, duhovnik
18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

petek, 15.1.2010 Sv. Pavel Puščavnik, redovnik
18h  Franc Kavčič, obletna in Marjanca Kavčič, god, Petkovec 8

sobota, 16.1. 8h  Janez in Peter Kogovšek, obletna, Rovte 41b
===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
V cerkvi sv. Hieronima na Petkovcu:
Oltarji so trije in so baročni. Vsi so leseni. Glavni je iz leta 1855, stranska iz konca

19.stol. Za god sv. Vida je v glavnem oltarju slika sv. Vida, delo logaškega rojaka
Franca Oblaka iz leta 1935.

Kipi: v glavnem oltarju je kip sv. Hieronima(77cm), sv. Tomaža in Pavla (80cm) in
sv. Avguština in sv. Antona Padovanskega(74cm). V atiki, obdani od volut, kip Mater
božje(75cm) obdane od angelov. Vsi kipi so iz druge polovice 18.stol. 

V stranskem oltarju Matere božje je kip Lurške Marije(1,10m), ter kipa sv. Jožefa
in sv. Alojzija(60cm) so iz konca 19.stol. 

V stranskem oltarju Srca Jezusovega 1,10m visok kip Srca Jezusovega in kipa sv.
Janeza Evangelista in sv Jakoba(60cm) tudi iz konca 19.stol. 

V dveh linah v stenah sta zelo stara kipa iz kamenja Matere Božje z detetom
Jezusom(76cm) iz 16.stol. in kip žalostne Matere Božje(40cm) iz 16.stol.

V oznanilih bodo predstavljeni  in opisani življenjepisi  svetnikov,  katerih  kipi  se
nahajajo v vseh treh cerkvah, kolikor je o njih znanega.

2. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUSOV PRVI ČUDEŽ                                                   Jan 2,1-12
Evangelij po Janezu
 Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi 
Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: 
»Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, 
storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus 
jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite
starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, 
ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, 
in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani 
naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.
Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci; in tam so ostali 
nekaj dni.   

Mašni nameni od 17. 1. do 24. 1. 2010:
nedelja, 
17.1.

7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

ponedeljek, 
18.1.

Sv. Marjeta Ogrska, devica
18h   Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

torek, 19. 1. 18h  starši Leskovec in Peter, Petkovec 23
sreda, 20. 1. Sv. Fabijan, papež in mučenec in Boštjan, mučenec

18h  iz družine Pivk, Rovtarske Žibrše 27
četrtek, 21. 1. Sv. Neža, devica in mučenka

18h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
petek, 22. 1. Sv. Vincencij, diakon in mučenec

18h  Vinko Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20
sobota, 23. 1. 8h  Ivanka Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 28
nedelja, 
24.1.

3. Navadna nedelja., Frančišek Saleški, škof in 
cerkveni učitelje
7:30h – za farane
10h  Franc Jereb, godovna in  starši, Rovte 79a

===================================================================================

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

10. 1. Tadeja Gnezda in Jože Treven Branka Jereb in Lovro Skvarča 
17. 1. Ana Lukančič in Franja Tušar Petra Čuk in Metka Bogataj 
24. 1. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v januarju Matjaž Gnezda

Ministriranje:
Teden od 10.1. – 17. 1. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 17.1.  – 24. 1. Martin Skvarča in Urban Cigale



Ostala oznanila:

* V ponedeljek, 11. 1. pričnemo z rednim veroukom.

* V torek, 12. 1. ob 20h ima v veroučni učilnici srečanje zakonska 
skupina.

* Srečanje za člane Župnijske Karitas bo v ponedeljek, 18. 1. ob 19h 
v veroučni učilnici.

* Srečanje za člane ŽPS bo v sredo, 20. 1. ob 19h v veroučni učilnici. 
Tema srečanja: Križev pot – šola življenja – msgr. Jože Kužnik. Glej Naše 
poslanstvo št. 43, str 33. Pogovoriti se moramo tudi o pripravi za izvedbo 
predlaganja in izbire članov v novi ŽPS. Volitve bodo za novo obdobje 5. 
let na prvo postno nedeljo, 21. 2. 2010.

* Vsako leto kristjani v tednu med 18. in 25. januarjem obhajamo 
molitveno osmino za edinost Kristjanov. Letošnja osmina bo potekala 
pod geslom: »Vi ste priče teh reči«(Lk 24,48). Pobuda za osmino je 
stara že več kot 100 let. Za vsak dan je določena izbrana božja beseda in 
razmišljanje ob njej. Danes čutimo, kako močne so sile, ki razdvajajo 
ljudi, družine, soseske in narode med seboj. Zato bomo imeli v mislih in 
molitvi vse te vidike edinosti. Kolikor močnejše so razdiralne sile, toliko 
bolj zaupamo v moč molitve, predvsem skupne molitve. Pri nas se je 
blaženi škof A. M. Slomšek sredi 19. Stol. Z ustanovitvijo Bratovščine, 
oziroma Apostolstva sv. Cirila in Metoda zapisal med predhodnike in 
pobudnike ekumenskega gibanja. Letos mineva tudi 100 let od Svetovne 
misijonske konference v Edinburgu (Škotska), ki zaznamuje začetek 
modernega ekumenskega gibanja. Ekumenizem se je porodil iz misijonske
misli, iz spoznanja, da je edinost Kristjanov, pogoj za uspešno 
oznanjevanje evangelija. (dr. Bogdan Dolenc, tajnik komisije za 
ekumenizem pri SŠK).

* Slovesnost ob umestitvi novega ljubljanskega nadškofa 
metropolita, msgr. Dr. Antona Stresa bo v nedeljo, 24. 1.2010 ob 
16h v ljubljanski stolnici. Pri tem bogoslužju bomo prosili Jezusa, 
Dobrega pastirja, naj blagoslavlja in podpira njegovo delov blagor 
duhovnikov, redovnikov in redovnic, ter vsega Božjega ljudstva naše 
nadškofije in mu nakloni potrebne modrosti, pastoralne ljubezni in tudi 
trdnega zdravja.

* Podelitev zakramenta svete birme bo v župniji na 7. velikonočno 
nedeljo, 16. maja 2010 ob 15h. 

* Kdor želi postati ministrant, naj svojo željo sporoči župniku.

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

Oznanila od 10. 1. 2010 do 24. 1. 2010, Leto VI. št. 1

Kipi svetnikov v župnijski cerkvi v Rovtah in na
podružnicah v Praprotnem Brdu in Petkovcu

Župnijska cerkev sv. nadangela Mihaela: 
Slika nadangela Mihaela nad glavnim oltarjem je iz leta 1914. Naslikal jo je Simon

Ogrin iz Vrhnike. 
Ob oltarju so kipi na konzolah: dva iz gipsa, visoka 1,80m je sv. Avguština in sv.

Martina, iz kamna pa 1,60m visoka kipa sv. Petra in Pavla. Vsi si delo neznanega
kiparja. Kipar Ozbič je leta 1883 vse kipe obnovil.

Na stranskem oltarju so kipi iz starih oltarjev: kip Brezmadežne(1,30m), in kipa
sv. Elizabete in sv. Ane(1,10m).

Na drugem stranskem oltarju je kip sv. Lovrenca(1,45m) in kipa sv. Štefana in sv.
Janeza evangelista(1,10m). Na oltarju sv. Lovrenca je tudi slika Srca Jezusovega,
delo neznanega slikarja. Prenovil jo je Ozbič iz Kamnika.

Cerkev sv. Nikolaja na Praprotnem Brdu: 
Oltarji  so trije, baročni.  So delo iz sredine 19.stol.  in so leseni. Glavni oltar je

posvečen sv. Nikolaju, stranska pa Materi božji in sv Florjanu. Kipi so leseni in so
rokodelsko delo. 

Na  glavnem oltarju  so  kipi:  sv  Nikolaja  v  višini  1,50m,  ob  njem sta  kip  sv.
Gregorija  (95cm)  in  sv.  Dominika(82cm).  Nad  obhodnima  obodoma sta  kipa  sv.
Mateja(70cm) in sv. Luka(65cm). V atiki obdan od volut je kip Mater božje(60cm).

Na oltarju Matere božje je 80cm visok kip Matere božje, ob njej pa od leve proti
desni:  kip sv. Barbare(44cm), sv. Helene(72cm), Marije Magdalene(72 cm) in sv.
Marjete(40cm). V atiki je 50cm visok kip Matere božje.

V drugem stranskem oltarju  je kip  sv.  Florjana(84cm), ob njem od leve proti
desni: kip sv. Izidorja(66cm), sv. Martina(45cm), sv. Janeza Krstnika(70cm) in  sv.
Antona Padovanskega(45cm). V atiki je 50cm visok kip Pieta. Ime kiparjev ni znana.
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