
Nedelja Jezusovega krsta
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN        Mr, 1,6b-11

Evangelij po Marku

In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim 
in odvezal jermen njegovega obuvala. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim 
Duhom.«

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in se je dal Janezu krstiti v Jordanu. In ko je stopal 
iz vode, je videl odpirajoča se nebesa in Duha, ki je kakor golob prihajal nadenj in na njem ostal; 
in zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 

Mašni nameni od 8.1.2012 do 14. 01. 2012:
nedelja, 8.1. 7:30h – za farane

10h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82
ponedeljek, 9.1. Sv. Andrej Corsinij, škof

18h  Pavla Likar, osmi dan, Rovte 14
torek, 10.1. 18h  Alojz Žniderič, obletna, Rovte 81a
sreda, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof

18h  Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50
četrtek, 12.1. 18h  Bernarda Lukan in starši, Praprotno Brdo 3
petek, 13.1. Sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj

18h  Alojzij Kavčič, osmi dan, Petkovec 8
sobota, 14.1.   8h  Jakob, Pavel in Ivanka Šemrov, obletna, Rovte 100a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Kdo se še zmeni za tiste, ki nenehno izgubljajo in doživljajo poraze zaradi

razmer v katerih živijo? Tekmovanja (rivalstvo) je nenehno navzoč pojav  ne
le  v  športu,  ampak  tudi  v  političnem,  poslovnem,  kulturnem  in  celo  v
cerkvenem življenju.

Jezusovi učenci so se ob neki priložnosti prepirali o tem, »kateri izmed njih
je  največji«(Mr  9,34),  to  kaže,  da  so  bile  tudi  med  njimi  težnje   po
uveljavljanju. Jezusov odgovor je bil zelo preprost: »Če hoče kdo biti prvi,
naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik«(Mr. 9,35). Te besede  govorijo o
zmagi,  ki  jo  dosežemo s  medsebojnim  služenjem in  pomočjo,  s  tem,  da
krepimo  samospoštovanje  tistih,  ki  so  »zadnji«,  pozabljeni  in  izključeni.
Najlepši zgled  takega ponižnega služenja je za vse kristjane  Jezus Kristus in
njegova  zmaga,  ki  jo  je  dosegel  prek  smrti  in  vstajenja.  V  njegovem
življenju, delovanju, učenju, trpljenju, smrti in vstajenju želimo iskati navdih
za naš čas,  za »zmagovito« življenje po veri,  ki  se bo izražala  v socialni
angažiranosti  v  duhu  ponižnosti,  služenja  in  zvestobe  evangeliju.  Ko  je
pričakoval  trpljenje  in  smrt,  je molil,  da bo svet varoval.  Ta »Zmaga« je
mogoča  samo prek duhovnega preoblikovanja in spreobrnjenja. Edinost, za
katero molimo bo morda zahtevala prenovo oblik cerkvenega življenja, ki so
nam domače.

>>

2. Nedelja med letom
Evangelij: PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM                         Jan 1,35-42

Evangelij po Janezu

Naslednji dan je Janez spet stal tam in z njim dva izmed njegovih učencev; in ko se je ozrl v mimo 
gredočega Jezusa, je rekel: »Glejte, Jagnje božje!« Oba učenca sta slišala njegove besede in sta šla 
za Jezusom. Jezus pa se obrne in, ko ju vidi, da gresta za njim, jima reče: »Kaj iščeta?« Odgovorita
mu: »Rábi (kar pomeni učenik), kje stanuješ?« Veli jima: »Pridita in poglejta!« Šla sta in videla, 
kje stanuje, in sta tisti dan ostala pri njem. Bilo je okoli desete ure. Eden izmed dveh, ki sta to 
slišala od Janeza in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta najprej najde svojega brata
Simona in mu reče: »Našli smo Mesija« (kar pomeni Kristus – Maziljenec). In privedel ga je k 
Jezusu. Jezus ga pogleda in reče: »Ti si Simon, Janezov sin: ti se boš imenoval Kefa,« kar pomeni 
Peter. 

 Mašni nameni od 15.1.2012 do 22.1.2012:
nedelja, 
15.1.

7:30h – za farane
10h  Lukančič in brat, Rovtarske Žibrše 1

ponedeljek, 16.1. Sv. Marcel, papež
18h  Marko Petkovšek, obletna, Rovte 131

torek, 17.1. Sv. Anton Puščavnik, opat
18h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

sreda, 18.1. Sv. Marjeta Ogrska, devica
Začetek tedna molitve za edinost Kristjanov
18h  Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a

četrtek, 19.1. 18h  starši Jereb, obletna in Terezija Pivk, Rovte 35
petek, 20.1. Sv. Fabijan, papež in mučenec in Boštjan, mučenec

18h  Franc Kavčič, obl. in Marjanca Kavčič, godovna, Petkovec 8
sobota, 21.1. Sv. Neža, devica in mučenka

8h  Neža Filipič, godovna
nedelja, 
22.1.

3. Nedelja med letom
Sv. Vincencij, diakon in mučenec
7:30h – za farane
 10h  Anton Reven, obletna, Rovtarske Žibrše 34

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
V osmih dneh bomo razmišljali o tem, kako  nas zmaga našega Gospoda

Jezusa Kristusa spreminja. Na začetku bomo pogled usmerili v Kristusa, ki je
prišel,  da  bi  slavil,  na  koncu  pa  nas  bo  pot  pripeljala  do  proslavljanja
njegovega kraljestva, ki ga je postavil s svojim Križem in vstajenjem. 
                                              Povzeto po Ekumenska srečanja št.47/2012  

*****************************************************************
Pravi kristjani malo tožijo, drugih celo ne dolžijo,

ampak veliko dobrega storijo in tako boljšajo svet.
                                      Anton Martin Slomšek



Ostala oznanila:
* V torek 10.1. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na 

zakrament svetega krsta. Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka in 
družinsko knjižico, botri pa potrdilo za krstnega botra, če so iz druge 
župnije.

* V ponedeljek 16.1. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas. Vabljeni vsi člani. Pregled letnega delovanja.

* V sredo 18.1. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje člane ŽPS. Tema 
srečanja je: Družbena odgovornost Kristjana – dr. Janez Juhant (naše 
poslanstvo št. 45, str. 31).

* Vsako leto od 18.1. do 25.1. obhajamo teden molitve za edinost 
Kristjanov ali ekumensko osmino. Letošnji teden bo potekal v luči besed
apostola Pavla: „Vsi bomo spremenjeni v moči zmage našega Gospoda 
Jezusa Kristusa“ (1 Kor 15,51-58). Za vsak dan je ob božji besedi določeno 
razmišljanje in prošnje za vse potrebe. Radi se udeležujte v tednu molitve 
za edinost svetih maš.

* Kronika župnije za leto 2011 bo objavljeno v naslednji številki.

Ministriranje:
Teden od 8.1. do 15.1. Blaž Skvarča, Martin Kavčič in Pia Skvarča
Teden od 15.1. do 22.1. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 7.1. do 13.1. sk. 16, od 14.1. do 20.1. sk. 17, od 21.1. do 27.1.

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

8.1. Metka Bogataj in Marjana Kavčič Mojca Skvarča in Karin Hladnik
15.1. Marja Čuk in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Branka Jereb
22.1. Vilma Kunc in Franja Tušar Tadeja Gnezda in Helena Rupnik

Pogrebne maše za Januar Cilka Jereb

********************************************************
Med uboge sem odšel kot teolog, kot misijonar. Nocoj pa v teologijo 
stopam obogaten z izkušnjo dela z ubogimi. Kako razumeti teologijo v 
luči izkušnje dela z ubogimi?
Teologija je govor o Bogu. Sveti Anzelin je natančno opredelil kot  fides
quarens intellectum, kot vero, ki svoja spoznanja izraža v kategorijah 
splošne razumnosti, ki jo je po svoji naravi deležen vsak človek. V tej 
luči poskuša krščanska teologija razumeti Boga, ki je ljubezen sama.

p. Pedro Opeka

     

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

Oznanila od 8.1.2012 do 22.1.2012, Leto VIII. št. 1

TEMA MOLITVENE OSMINE 2012 (OD 18. 1.- 25. 1. 2012)

Gradivo  za  molitveno  osmino  (ekumensko)  2012  je  pripravila  delovna
skupina,  ki  so  jo  sestavljali  predstavniki  rimsko  katoliške,  pravoslavne  in
starokatoliške cerkve, ter protestantskih Cerkva, ki delujejo na Poljskem. Po
daljših  pogovorih   med  predstavniki   različnih  ekumenskih  skupin  so  se
odločili,  da  se  osredotočijo  na  temo preoblikujoče  moči,  ki  jo  ima  vera  v
Kristusa, zlasti v zvezi z našo molitvijo za vidno edinstvenost Cerkve, ki je
Kristusovo telo. Naslonili so se na besede sv. Pavla Korintski cerkvi, ko govori
o  zadostni  naravi  (minljivosti)  sedanjega  življenja  (z  vsemi  navideznimi
»zmagami« in »porazih«), v primerjavi s tem, kar prejemamo po Kristusovi
zmagi v njegovi velikonočni skrivnost.

Zgodovino  Poljske  so zaznamovali  številni  porazi  in  zmage.  Doživljala  je
zasedbe (vdore),  delitve in zatiranje s strani tujih sil in sovražnih sistemov.
Nenehno  stremljenje  po  osvoboditvi  od  zasužnjevanja  in  hrepenenja  po
svobodi, sta značilnosti poljske zgodovine, ki sta privedli do velikih sprememb
v življenju naroda. A kjer se izbojuje zmaga, tam so neizbežno tudi takšni, ki
niso  deležni  veselja  in  zmagoslavja  zmagovalcev.  Ta  značilnost  zgodovine
poljskega  naroda  je  navdihovala  ekumensko  skupino,  ki  je  pripravljala
letošnje  gradivo,  da  pobliže  razmišlja  o  tem,  kaj  pomeni  »zmagovati«,
oziroma  »izgubljati«,  zlasti,  ker  govorico  »zmage«  često  razumevamo
triumfalistično.  Kristus pa nam kaže povsem drugačno pot!

Evropsko nogometno prvenstvo bo letos (2012) potekalo na Poljskem in v
Ukrajini. Še nekaj let nazaj to ne bi bilo mogoče. Tudi to dejstvo je za mnoge
znamenje nekakšne narodne »zmage«. Milijoni navdušenci bodo držali pesti
za  zmago  njihovega  moštva.  Ob  tem pa  lahko  pomislimo  na  razočaranje
poražencev, ne le pri športu ampak v njihovem življenju in skupnostih. 

>>  


