
Sveta družina
Evangelij: JOŽEF PO BOŽJI VOLJI REŠI  SVETO DRUŽINO       Mt 2,13-15.19-23
Evangelij po Mateju

Mašni nameni od 26.12.2010 do 01. 01. 2011:
nedelja, 
26.12.

Sv. Štefan prvi mučenec 
Dan samostojnosti in enotnosti
7:30h – za farane
10h  Lucija Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 15

ponedeljek, 27.12. Sv. Janez, apostol in evangelist
18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

torek, 28.12. Nedolžni otroci, mučenci, praznik
18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82

sreda, 29.12. Sv. Tomaž Becket, mučenec
18h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e

četrtek, 30.12. 18h  Vinko Treven in  Dolencovi, Petkovec 28
petek, 31.12. Silvester, papež 

8h  Edvard Marolt, obletna in starši, Petkovec 42
Zadnji dan civilnega leta. Drugi sveti večer

sobota, 1.1. Marija sveta božja Mati – božična osmina, dan miru
Slovesni praznik, začetek meseca verskega tiska
8h – za domovino 
10h  Anton Reven, Rovtarske Žibrše 34

===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Prvo srečanje s Kristusom se mu je močno vtisnilo v spomin. Po mnogih

desetletjih je še lahko zapisal, da je bilo to srečanje »okrog 10h«. Skupaj z
bratom Jakobom je šel za Jezusom. Janez je počasi zorel. V Kristusovi šoli si
je širil obzorje in doumeval skrivnost Jezusovega nauka in poslanstva. Bil je z
Jezusom, ko je ta obudil Jairovo hčer na gori Tabor, ko se je Jezus spremenil.
Navzoč je bil v vrtu Getsemani. Ko so Jezusa prijeli, je bežal z drugimi učenci.
Na Golgoti  je bil  edini  izmed učencev pod Jezusovim Križem. Jezus mu je
izročil svojo mater z besedami: »Sin, glej tvoja mati«! Po Jezusovi smrti je
Janez vzel Marijo k sebi in je ni zapustil do njene smrti. Na velikonočno jutro
je prvi prišel k praznemu grobu.

Janezovo  misijonsko  področje  je  bila  Mala  Azija.  V  Efezu  je  oznanjal
Evangelij. Efez je postal mesto z razvito obrtjo in prometom. Tam je bilo tudi
svetišče  boginje  Artemide,  ki  je  bilo  takrat  eno  izmed antičnih  svetovnih
čudes. Janez je Efezu doživel razne težave. Artemidin veliki duhovnik mu je
ponudil čašo s strupom, da bi preizkusil njegovo svetost. Apostol je spoznal
zvijačo  zahrbtnega  človeka.  Z  vzvišenim  mirom  je  naredil  znamenje
blagoslova nad kelihom, nakar je iz njega planila kača. Zahrbtni pokvarjenec
je bil  razkrinkan in Janez rešen. Janez z kelihom je pomenljiva podoba za
varujoče moči, ki izhajajo iz tega simbola. Postal je znamenje za nevarnosti,
ki so ogrožale apostola v poganskem mestu.                                         >>

2. Nedelja po božiču
Evangelij: BESEDA SE JE UČLOVEČILA IN SE NASELILA MED NAMI  

Jan 1.1-18

Mašni nameni od 2.1.2011 do 9.1.2011:
nedelja, 2.1. 7:30h – za farane

10h  Jože in Frančiška Turk, Rovtarske Žibrše39
ponedeljek, 3.1. Presveto Jezusovo ime, god

18h – Ustanovna maša za leto 2011
torek, 4.1. 18h  Ivo in Vlado Rajh
sreda, 5.1. 17h  Marica Mlinar, obletna, Rovtarske Žibrše 17a

Tretji sveti večer
četrtek, 6.1. Gospodovo razglašenje – Sveti trije Kralji

Slovesni praznik
8h  Jožefa Albreht, obletna in  iz družine Jereb in Albreht, 

Rovte 102a
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18

petek, 7.1.  Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
 18h  Fani Leskovec, Petkovec 23

sobota, 8.1. Sv. Severin Noriški, opat
8h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16

nedelja, 9.1. Nedelja Jezusovega Krsta, praznik
7:30h – za farane
10h  Franc in Antonija Petrovčič, Petkovec 41

===================================================================================
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Ker je Janez odklonil češčenje poganskih Bogov, so ga prijeli, vlekli v Rim
in ga po Tertulijanovem poročilu vrgli v kotel vrelega olja. Ko je bil čudežno
rešen iz  kotla  z  vrelim oljem,  mučitelji  niso  odnehali.  Pregnali  so  ga  na
majhen  otok  Patmos  v  Egejskem  morju,  kjer  je  v  veliki  votlini  napisal
Razodetje. Knjiga, ki govori o drugem Kristusovem prihodu in o dogodkih, ki
pripravljajo nanj.  V evangeliju, ki ga je napisal posveča glavno pozornost
»Logosu«, ki pomeni večno Besedo, ki jo govori Bog in Bog Sam.

  Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 9, od 25.12. do 31.12. sk. 10, od 1.1. do 7.1. sk. 11, od 8.1. do 14.1.

Novoletno voščilo
Vsem faranom in farankam voščim blagoslovljeno in miru polno 
leto 2010 ter veliko zdravja.                                 Vaš župnik
Voščilu se pridružujeva ŽPS, GS, ŽK ter Peter in Ronko.



Ostala oznanila:
* Na praznik Svete Družine bo pri obeh mašah blagoslov otrok. Starši 

pripeljite svoje otroke k blagoslovu. Naj jih Bog varuje v življenju.

* Na zadnji dan civilnega leta je drugi sveti večer. Zato pokropite in pokadite 
svoje domove in molite rožne vence.

* Na praznik Marije svete Božje Matere 1.1. je že ustaljeno darovanje za 
domačega župnika.

* V sredo 5.1. bo maša ob 17h. poprej bo v lopi pod zvonikom blagoslov 
vode, krede in kadila. Ta dan je tudi tretji sveti večer, zato pokropite in pokadite 
svoje domove in molite rožne vence.

* Na praznik gospodovega razglašenja 6.1. bosta sveti maši ob 8h in 18h. Ta
dan veroučenci prinesete v cerkev k jaslicam svoje denarne darove, ki ste 
jih zbirali v adventni akciji: »Otroci za otroke«. Česar se mi veselimo, radi z 
drugimi delimo.

* Za prvi petek 7.1. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 
ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s 
posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 8.1. bomo po maši molili za nove duhovne in redovne 
poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Mesec januar je mesec verskega tiska. Prav je, bi kot kristjani bili odprti tudi 
za naročilo verskega tiska, predvsem pa za branje le-tega. S tem si tudi 
oblikujemo pogled na vero in Cerkev. Pregovor pravi: »Povej mi, kaj bereš in 
povem ti kdo si«.

* Verouka v času božičnih praznikov ne bo. Z veroukom bomo pričeli v 
ponedeljek 10. 1. 2011

Ministriranje:
Teden 26.12. do 2.1.  Jaka Logar, Nejc Rupnik in Blaž Skvarča

Teden od 2.1. do 9.1.  Primož Arhar, Ambrož Cigale, Aljaž Trpin in Jure Kunc

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
26.12. Vilma Kunc in Franja Tušar Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča
1.1. ob 8h Cilka Jereb in Veronika Kavčič Metka Bogataj in Matjaž Gnezda
2.1. Ana Lukančič in Jože Treven Petra Čuk in Lovro Skvarča
6.1. ob 8h Franja Tušar

in Mojca Skvarča
ob 18h Veronika Kavčič

in Tadeja Gnezda
9.1. Marja Čuk in Metka Bogataj Klemen Jereb in Helena Rupnik

Pogrebne maše za december Mojca Skvarča
Pogrebne maše za januar Cilka Jereb

  

      

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

Oznanila od 26.12.2010 do 9.1.2011, Leto VI. št. 26

Sv. Janez Evangelist, apostol

Simbol  evangelista  Janeza  je  orel.  Že  od  nekdaj  so  tega  Jezusovega
učenca primerjali  s kraljevsko ptico. Orel je Kralj  višav in zmore najvišje
poleteti. Po Salomonovih pregovorih je »pot orla pod nebom prečudna, da bi
jo človek mogel razumeti«. Lastnosti sončne ptice pripisujejo tudi Janezu:
orlovski let v višave in orlovske oči. S svojim evangelijem je poletel v višave.
Sveti  Avguštin  pravi  v  razlagi  Janezovega  evangelija:  »Prestopil  je  vse
vrhove  zemlje,  se  povzpel  nad  vse  prostore  v  ozračju,  nad  vse  višave
ozvezdij, presegel je vse zbore in legije angelov. Zakaj, če bi vsega tega ne
presegel,  kar je ustvarjeno, bi  ne prišel  k tistemu, po katerem je vse to
narejeno«. 

Izmed  vseh  evangelistov  sta  nam Janezova  oseba  in  življenje  najbolj
dostopna. Izšel je iz preprostega stanu in je v svojem življenju šel skozi
mnoge razvojne stopnje, ki so izpolnjevale njegovo osebnost. Bil je sin ribiča
Zebedeja  iz  Betsajde.  Z  očetom  in  bratom  Jakobom  je  lovil  ribe  v
Genezareškem  jezeru.  Zaradi  takega  dela  so  ga  člani  velikega  zbora
podcenjujoče  imeli  za  »neukega  in  preprostega  človeka«  (Apd  4,13).
Njegova mati Saloma je bila verna žena, pravo nasprotje tiste Salome, ki je
plesala pred Herodom in zahtevala glavo Janeza Krstnika. Mater srečamo
pozneje  med Jezusovimi  učenkami  in  jo  evangeliji  večkrat  omenjajo.  Pri
križanju  je  bila  ena od žena,  »ki  so  od daleč  gledale  in  kupile  dišav  za
Jezusovo maziljenje«.

Mladi Janez se je pridružil  Krstniku,  postal  njegov učenec in »največji,
rojeni od žena«. Janeza Krstnika je videl v puščavi v nenavadni obleki, kot
oznanjevalca pokore. Iz te drže Janeza Krstnika se je Janez Evangelist tudi
sam navzel odločnosti.                                                                        >>


