
3. Navadna nedelja
Evangelij: PISMO SE SPOLNJUJE NA JEZUSU                                Lk 1,1-4;4,14-21
Evangelij po Luku
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor so nam jih izročili
tisti,  ki  so bili  od začetka  očividci  in  služabniki  besede,  sem sklenil  tudi  jaz,  ko  sem vse  od začetka
natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teófil,  vse po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, o
katerih si bil poučen. Jezus se je v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici.
Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji
navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel
mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto,
ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj.
In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«

Mašni nameni od 24. 1. 2010 do 30. 1. 2010: 
nedelja, 
24. 1.

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

ponedeljek, 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik
sklep tedna molitve za edinost kristjanov.
18h – v čast Materi božji za zdravje, Petkovec 34

torek, 26. 1. Sv. Timotej in Tit, škofa
18h  Anton in Frančiška Artač, godovna , Rovte 91

sreda, 27. 1. Sv. Angela Mericij, devica in redovna ustanoviteljica
18h  Pavle Šemrov, obletna, Petkovec 6b

četrtek, 28. 1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
18h  Tomaž Reven, godovna, Rovte 54

petek, 29.1. Valerij, škof
18h  Jože Treven, obletna, Rovte 13

sobota, 30.1. Sv. Martina, devica in mučenka
8h  iz družine Pivk, Petkovec 38

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Tedaj se mu je prikazal Kristus sam. »Kje si bil«, ga sprašuje Anton, »dobri Jezus,
kje si bil Zakaj te ni bilo pri meni od kraja, da bi ozdravil moje rane«? Jezus pa mu je
zagotavljal: »Anton, tukaj sem bil, čakal sem in gledal tvoj boj. Zdaj pa, ko si se
junaško bojeval in nisi omagal, ti bom vedno pomagal in tvoje ime razglasil vsemu
svetu«. 

Sveti Anton se je umaknil daleč v puščavske gore na desnem bregu Nila. Preživljal
se je z zelišči in kruhom, ki so mu ga prijatelji prinašali na pol leta. Zagrnil se je v
poln molk za dolgih dvajset let. Niti s tistimi, ki so mu prinašali Kruh, ni spregovoril
besede. Toda slika se je spremenila. Od vseh strani so prihajali posnemovalci in se
naselili v njegovi bližini. Prihajali so žalostni in zbegani, prihajali so grešniki. Rad je
videl, da so skupno molili, odvzemal jim je breme duševnih stisk.

V  Sloveniji  velja  sv.  Anton  za  priljubljenega  ljudskega  svetnika,  čigar  god
obhajamo 17. januarja, kakor ga je obhajala vesoljna cerkev od 4. stoletja dalje.
Danes je njemu posvečenih 9. župnijskih in 41. podružničnih cerkva, veliko znamenj
in oltarjev.

4. Navadna nedelja - svetopisemska
Evangelij: JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE                          Lk 4,21-30

Evangelij po Luku
  In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so zanj pričevali, čudili so 
se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: 
»Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v 
Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne 
sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je 
nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k 
nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času 
preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Sirca Naamána.« Ko so to slišali, so vsi v 
shodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano 
njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil    

Mašni nameni od 31. 1. do 7. 2. 2010:
nedelja, 
31.1.

Sv. Janez Bosko, redovnik
7:30h – za farane
10h  starši in brata(dva) Cigale, obletna, Petkovec 20

ponedeljek, 1.2. Sv. Brigita Irska, devica
18h   Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

torek, 2. 2. Jezusovo darovanje – Svečnica, praznik
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

sreda, 3. 2. Sv. Blaž, škof in mučenec
18h  Frančiška Treven, obletna in godovna Praprotno Brdo 7

četrtek, 4. 2. Sv. Andrej Corsini, škof
18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35

Prvi petek, 5. 2. Sv. Agata, devica in mučenka
18h  Florijana Čuk, obletna, Petkovec 10

sobota, 6. 2. 
Prva duhovniška

Sv. Pavel Niki in drugi japonski mučenci
8h  Marija Logar, godovna, Rovtarske Žibrše

nedelja, 
7.2.

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

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

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

24. 1. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Matjaž Gnezda
31. 1. Jože Treven in Marja Čuk Karin Hladnik in Tamara Trpin
2. 2. ob 18h Mojca Skvarča in Petra Čuk 
7. 2. Franja Tušar in Ana Lukančič Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča

Pogrebne maše v januarju Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v februarju Mojca Skvarča



Ostala oznanila:

* Na tretjo navadno nedeljo, 24. 1. ob 16h bo v ljubljanski stolnici 
slovesnost ob umestitvi novega Ljubljanskega nadškofa 
metropolita msgr. dr. Antona Stresa. Pri tem bogoslužju bomo prosili 
Jezusa, Dobrega Pastirja, naj blagoslavlja in podpira njegovo  delo za 
blagor duhovnikov, redovnikov in redovnic in vsega božjega ljudstva naše 
nadškofije in mu nakloni potrebne modrosti, pastoralne ljubezni in tudi 
trdnega zdravja.

* Na praznik spreobrnitve apostola Pavla, 25. 1. bomo sklenili s sveto mašo 
in razmišljanjem o božji besedi teden molitve za edinost Kristjanov.

* V petek, 29. 2. bo ob 20.30h na Vrhniki srečanje za mladino, 
takoimenovani dekanijski mladinski verouk. Gost srečanja bo p. Tadej 
Strehovec. Predaval bo o bioetiki.

* Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano vabi na dan odprtih vrat 
nadškofijske klasične gimnazije, v Jeličevem dijaškem domu in v glasbeni 
šoli v soboto, 30. 1. dopoldan. Prav tako vabijo na informativna dneva v 
petek, 12. 2. ob 9h in 15h in v soboto, 13.2. ob 9h.

* Na četrto navadno svetopisemsko nedeljo, 31. 1. pa ste vabljeni na 
Vrhniko, kjer bodo ob 16h obhajali Pavlovo nedeljo. Ob 16h bo sveta 
maša, ki jo bo daroval ljubljanski stolni prošt Jože Lap. 

* V torek, 2. 2. obhajamo praznik Jezusovega darovanja ali svečnico.
Pri maši bo blagoslov sveč. Sveče boste za blagoslov dobili pred sveto 
mašo v lopi pod zvonikom. Velike evharistične sveče stanejo 1,50€, 
za male pa so prostovoljni prispevki. Starček Simeon je Jezusa 
imenoval »Luč v razsvetljenje poganom«. Tudi mi bodimo kažipot k tej 
luči, k Jezusu. Za redovnike in redovnice je ta dan, dan posvečenega 
življenja. 

* Na god sv. Blaža, škofa in mučenca, 3. 2. bo po maši blagoslov sv. 
Blaža. 

* Za prvi petek v mesecu februarju 5. 2. bom v dopoldanskem času obiskal 
in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po maši bomo zmolili posvetilno 
molitev v čast Srcu Jezusovem in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto, 6. 2. bomo molili za nove duhovne in redovne poklice in 
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na peto navadno nedeljo, 7. 2. bo nabirka pri obeh mašah 
namenjena za Teološko fakulteto v Ljubljani. 

Ministriranje:
Teden od 24.1. – 31. 1. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 31.1.  – 7. 2. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

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

Oznanila od 24. 1. 2010 do 7. 2. 2010, Leto VI. št. 2

Sveti Anton puščavnik (veliki)  (250-356)

V  starem  Egiptu  je  Sveti  Anton  puščavnik  zasnoval  vzhodno  meništvo  prvih
Krščanskih  stoletij.  V starem veku so mu rekli  »božji  ljubljenec,  božji  mož,  božji
apostol«. Doma je bil v srednjem Egiptu kjer se mu je nad glavo odpiralo čudovito
jasno nebo vse leto brez megle in deževnih oblakov. Zelo premožni krščanski starši
so budno pazili, da nista on in njegova sestrica prišla v doti s pokvarjenimi ljudmi. V
»Svet« je smel Anton segati  le  z roko, ki  je delila  dobrote,  varen pa je bil  pred
njegovo zlobo. Družina je živela čisto zase. 

Z dvajsetimi leti pa je bil Anton že sirota. Očeta in mater mu je odslej nadomeščal
Bog sam. Na zemljo ga je vezala  le  zvesta skrb za mlado sestrico.  Svet je zanj
obstajal  le kot priča božje veličine in dobrote. Njegov pogled na človeka je bil že
ponotranjen, dobroten, prežet z nadnaravno ljubeznijo. Ko sliši Kristusov klic: »Ako
hočeš  biti  popoln,  pojdi,  prodaj  kar  imaš  in  daj  ubogim,  in  imel  boš  zaklad  v
nebesih«(Mt 19,21.  Kristusov klic vzame dobesedno. Zemljišče prepusti sosedom,
drugo imetje razproda, veliko vsoto razdeli ubogim, le sestro skrbno zavaruje pred
pomanjkanjem.

Prepustil se je Bogu. Ta ga vodi v samoto blizu rodne vasi, kamor so se pobožni
Kristjani radi umikali k nemoteni molitvi. Novo pri tem pa je le to, da se ne misli
vrniti kakor drugi. Ker se veliko posti, mu rodovitna egiptovska zemlja brez njegove
velike zamude nudi dovolj za preživljanje. Čas uporablja za molitev, pa tudi za obiske
pobožnih puščavnikov. Pri vsakem se priuči kake kreposti in se v njej uri. Postal je
svetovalec in vodnik prvih puščavniških menihov. 

A preden je dozorel za vodnika bogoljubnih duš, je moral tudi sam prebiti trde
preizkušnje. Slaba nagnjenja niso živela le drugod. Anton jih je začutil tudi v sebi.
Najnevarnejše so bile zvijače in prevare »očeta laži«, ki ga je snubil greh nečistosti
zato se je tudi telesno mučil do onemoglosti. Sveti Anton ne odneha ne z molitvijo,
ne s postom in po božji milosti zmaga. Sveti Atanazij ve povedati, da je v starosti 35
let prišel spet do miru.                                                                                      >>


