
3. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS IZPOLNJUJE IZAIJEVO PREROKBO                              Mt 4,12-23
Evangelij po Mateju

Mašni nameni od 23.1.2011 do 29. 01. 2011:
nedelja, 
23.1.

7:30h – za farane
10h  Franc Brenčič, Petkovec 39

ponedeljek, 24.1. Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj
18h  Mihael Petkovšek, trideseti dan, Rovte 131

torek, 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik
Sklep tedna molitve za edinost Kristjanov
18h  Anton in Marija Treven, Petkovec 46

sreda, 26.1. Sv. Timotej in Tit, škofa
18h  Janez Benčič, godovna Petkovec 14

in  Jože Treven, obletna, Rovte 13, mašuje gospod Jože Treven
četrtek, 27.1. Sv. Angela Mericij, devica in redovna ustanoviteljica

18h  Frančiška Treven, godovna in obletna, Praprotno Brdo 7
petek, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj

18h   Stanislava Novak, osmi dan, Petkovec 36
sobota, 29.1. 8h  Marija Bizjan, godovna, Petkovec 26, dano iz Vrhnike

===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
 Savel je pripadal farizejski sekti, pred katero je Jezus svoje učence svaril.

Nad Savlom je bila kri diakona Štefana, nedolžnega mladega moža, „ki je bil
poln milosti  in moči in je delal  čudeže in velika znamenja med ljudstvom“
(Apd 6,8). Sv. Štefan, ki je bil Savlov mladostni tovariš, njegov rojak, je bil
prav s Savlovim odobravanjem in  vpričo njega kamenjan. Savel je varoval
oblačila tistih, ki so Štefana kamnali. Savel je s tem dejanjem mislil, da služi
Bogu. Bil je Gamalielov učenec, ta je svetoval Judom naj preudarijo, ali  je
Krščanstvo  božje  ali  človeško  delo.  Zato  si  je  Savel  štel  za  dolžnost,  da
Kristjane  zatre,  preden  njihovo  število  naraste.  Ker  se  tudi  on  „ni  mogel
ustavljati modrosti in duhu“ (Apd 6,10), je moral dosledno odobravati samo
njegovo usmrtitev.

„Savel, Savel, kaj me preganjaš“? „Gospod, kdo si“? Je brž vprašal uprt z
očmi v sijočo prikazen Jezusa Kristusa, ki ga dotlej ni poznal, a ga je večkrat
videl nad seboj. „Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš“. „Gospod kaj hočeš, da
naj storim“?

Ko je Pavel vstal, je bil slep. Peljali  so ga za roko v Damask. Tri dni ni
videl, ne jedel, ne pil. Te tri dni v temi je prebil v molitvi. Učenec Ananija je v
prikazni  dobil  ukaz  naj  gre  ravno  v  to  ulico  in  potrka  na  vrata  Juda,  pri
katerem je Savel stanoval. Vstopil je in rekel: „Brat Savel, Gospod Jezus, ki
se ti je prikazal na poti, po kateri si šel, me je poslal, da spregledaš in boš
napolnjen s  Svetim Duhom“. In Ananija  je položil  roke na Savla  in  kakor
luskina je padlo z njegovih oči in je spregledal. Vstal je in bil krščen, vzel je
jedi in se okrepčal (Apd 9,17-19).                                                          >>

4. Nedelja med letom – Nedelja Svetega Pisma
Evangelij: JEZUS OZNANJA, KAJ PRINAŠA BLAGOSLOV                     Mt 5,1-12a

Evangelij po Mateju

Mašni nameni od 30.1.2011 do 6.2.2011:

nedelja, 
30.1.

7:30h – za farane
10h  Frančiška Janžek, Petkovec – dano iz Ptuja

ponedeljek, 31.1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj
Slep meseca verskega tiska
18h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42

in  sodelavce in dobrotnike Župnijske Karitas, somaševanje
torek, 1.2. Sv. Brigita Irska, devica

18h  Florijana Čuk, obletna, Petkovec 10
sreda, 2.2. Jezusovo darovanje, Svečnica, praznik

8h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

četrtek, 3.2. Sv. Blaž, škof in mučenec
18h  starši Cigale in brata, Petkovec 20

Prvi petek, 4.2.  Sv. Andrej Corsini, škof
 18h – za zdravje, Rovte 4

sobota, 5.2.
prva duhovniška

Sv. Agata, devica in mučenka
8h  starši, bratje in sestre Trpin, obletna, Rovte 83

nedelja, 6.2. 5. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Pavlovo spreobrnjenje je velik verski  dogodek, ki  je odmeval v takratni
Cerkvi in med pogani in bo odmeval do konca časov, saj v vseh obdobjih
Cerkve ni manjkalo ljudi, ki so bili podobni Savlu – Pavlu.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
23.1. Franja Tušar in Jože Treven Mojca Skvarča in Branka Jereb
30.1. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Mojca Skvarča in Helena Rupnik
2.2. ob 8h Cilka Jereb ob 18h Jakob Skvarča
6.2. Vilma Kunc in Franja Tušar Matjaž Gnezda in Marijana Kunc

Pogrebne maše za Januar Cilka Jereb
Pogrebne maše za februar Jože Treven

Človek vedno najde tisto, kar pričakuje, da bo našel. 
                                                                                 Bruno Ferrero



Ostala oznanila:
* V ponedeljek 31.1. je občni zbor Župnijske Karitas Rovte. Ob 18h 

somaševanje za pokojne člane in dobrotnike Župnijske Karitas, mašuje 
gospod msgr. Tone Kompare, direktor Škofijske Karitas Ljubljana. Po maši 
je v veroučni učilnici srečanje za vse redne in občasne člane ter povabljene
goste.

* Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano vabi na Dan odprtih vrat na 
škofijski klasični gimnaziji, v Jegličevem dijaškem domu in v glasbeni šoli v
soboto 29.1. od 8h dalje. 
Na informativna dneva na škofijski klasični gimnaziji ter v Jegličevem 
dijaškem domu, pa v petek 11.2. ob 9h in ob 15h in v soboto 12.2. ob 9h.

* Priprava na krščanski zakon bo na Vrhniki v župnišču, Voljčeva 21 ob 19h. 
Termini: 5., 6., 12., 13., in 19.2. informacije: tel: 01/750-2750

* Na Praznik Jezusovega darovanja – Svečnico bo pri obeh mašah 
blagoslov sveč. Pri maši odpadejo pozdrav, skupno kesanje in Gospod 
umili se. Maša se prične po blagoslovu sveč s Slavo. Sveče za blagoslov 
boste dobili pred mašo v lopi pod zvonikom. Običajnega prižiganja sveč 
med mašo ne bo. 

* Na god sv. Blaža, škofa in mučenca bo po maši blagoslov svetega 
Blaža. Blagoslov je zakramental in ne zakrament. K blagoslovu pristopimo 
z vero in spoštovanjem. Duhovnik moli molitev: „Na prošnjo sv. Blaža, 
škofa in mučenca, naj te Bog varuje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha“. Na to molitev odgovorimo z 
besedo: „Amen“.

* Za prvi petek v mesecu februarju 4.2. bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši 
bomo zmolili Litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 5.2. bomo po maši zmolili litanije Matere Božje 
molitev za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na peto nedeljo med letom, 6.2. bo pri obeh mašah nabirka 
namenjena za Teološko fakulteto v Ljubljani.

* Javijo naj se še nove skupine za čiščenje cerkve pri Petru Istenič, 
tel. 041/354-273

Ministriranje:
Teden 23.1. do 30.1.  Primož Arhar, Ambrož Cigale, Aljaž Trpin in Jure Kunc

Teden od 30.1. do 6.2.  Martin Skvarča, Urban Cigale in Alen Bogataj

Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 13, od 22.1. do 28.1. sk. 14, od 29.1. do 4.2. sk. 15, od 5.2. do 11.2.      

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

Oznanila od 23.1.2011 do 6.2.2011, Leto VII. št. 2

Spreobrnitev apostola Pavla

Natanko  mesec  dni  po  božičnem  prazniku  se  Cerkev  spominja
spreobrnjenja farizeja Savla v poznejšega apostola Pavla. Kristus je izbral
Savla da mu bo „orodje, da ponese njegovo ime pred pogane“ (Apd 9,15).
dotlej je Cerkev živela samo med Judi. Savla pa je Jezus Cerkvi poslal sam,
da dopolni delo drugih apostolov in odpravi obveznost Mojzesove postave.
Kristus je odslej temelj Cerkve. Tako se pokaže, da Bog neposredno določa
in  spreminja  usodo  Cerkve  tudi  z  čudežnimi  spreobrnjenji.  Praznik
spreobrnjenja apostola Pavla je prvi Cerkvi izpričal že leta 717.

Spreobrnjenje  sv.  Pavla  se  je  zgodilo  nenadoma.  Bilo  je  popolno,
dokončno,  čudežno.  Prišlo  je  kakor  luč  z  neba,  zato  je  nesmrtno,  kakor
življenje izvoljenih. Ima čar nenadnosti, popolnosti in trajnosti. Pavla „ki je
še sejal  grožnje in smrt zoper Gospodove učence“ (Apd 9,1) je na poti v
Damask nenadoma obšla nebeška svetloba. Padel je s konja, oslepljen od
nebeške luči in pretresen za zmerom. Savel je bil v trenutku spremenjen v
drugega človeka. Spremenil se je ves in nepreklicno. Ni postal nov človek
samo za trenutek,  ampak za trajno.  Svetloba,  ki  je kakor  blisk  napolnila
njegovo dušo, ni več ugasnila in zamrla. Svetloba je prišla od Boga in je bila
popolna kakor vsako vsako božje delo. Tudi njen učinek je bil popoln. Pavel
je  postal  „nova  stvar  v  Kristusu“.  Preganjavec  se  je  spremenil  v
oznanjevalca, Savel v apostola Pavla. Zato je cesta v Damask ostala ljudem
v spominu ne samo kot zgodovinsko dejstvo, ampak kot izraz, ki je prišel v
pregovor. Najti svojo pot v Damask nam pomeni nekaj velikega, pomeni, da
je bil  kdo najgloblje prizadet, presunjen, njegov prejšnji  kalup raztreščen.
Njegovo življenje je dobilo novo vsebino in novo zunanjo podobo.

                                                                                                     >>


