
3. Nedelja med letom
Evangelij: SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU                      Mr, 1,14-20
Evangelij po Marku
Ko pa so Janeza vrgli v ječo, je Jezus prišel v Galilejo in je oznanjal evangelij o božjem 
kraljestvu, govoreč: »Čas se je dopolnil in božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se in 
verujte evangeliju!« Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, 
Simonovega brata, ko sta mreže metala v morje; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: 
»Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila in šla za njim.
Ko je od tam šel malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza; 
tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže; takoj ju je poklical in zapustila sta svojega 
očeta Zebedeja z najemniki v čolnu in odšla za njim. 

Mašni nameni od 22.1.2012 do 28. 01. 2012:
nedelja, 
22.1.

Sv. Vincencij, diakon in mučenec
7:30h – za farane
10h  Anton Reven, obletna, Rovtarske Žibrše 34
19h – Koncert božičnih pesmi v cerkvi

ponedeljek, 23.1. 18h  Slavka Novak, Petkovec 36
torek, 24.1. Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

18h  Andrej, Marija, Stanislav, Frančiška Treven, god., Rovte 114
sreda, 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik

18h  Frančiška in Anton Artač, godovna, Rovte 91
Sklep tedna molitve za edinost Kristjanov

četrtek, 26.1. Sv. Timotej in Tit, škofa
18h  Pavla in Franc Lukan, godovna, Petkovec 45

petek, 27.1. Sv. Angela Merici, devica in redovna ustanoviteljica
18h  Ludvik Bizjan, in Marija Brečnik, obletna, Petkovec 26a

sobota, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
  8h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
 Samim učencem je dal naročilo in oblast blagoslavljanja, kakršno je tudi

sam izvrševal. Hotel je, da se to po Cerkvi nadaljuje do konca sveta. Sv.
Pavel  pravi,  da so vsi  Kristjani  poklicani  k  tem, da bi  blagoslavljali  svoje
bližnje in sicer tudi tiste, ki krščanstvo odklanjajo (Rimlj. 12,14); klicali naj bi
na  vse  ljudi  božje  dobrote,  predvsem  nad  naravne.  Zakramentali  in
blagoslovi niso združeni z zakramenti v eno samo enoto skupaj. Zakramenti
so za Kristjana obvezni, ne pa zakramentali. Pri ljudeh so nekako dve stališči
glede zakramentalov: nekateri bi jih radi enačili  z zakramenti in jih imajo
nekako  za  čarovna  sredstva;  drugi  pa  pozabljajo,  da  so  velika  opora  za
krščansko  življenje,  če  jih  prejemajo  v  pravem  duhu.  Pravilna  uporaba
zakramentalov  (npr. blagoslovljene vode) je izraz globoke vere in hrana za
resnično  blagovdanost,  na  katero  misli  božja  beseda,  ko  poudarja,  da
pravični  stalno živi  iz  vere (prim. Hebr. 10,33).  Pri  blagoslovitvah Cerkev
navadno uporablja blagoslovljeno vodo, ki nas spominja na Krst, zakrament
očiščenja in prerojenja v moči Kristusove smrti in poveličanja.                >>

4. Nedelja med letom – Nedelja Svetega Pisma
Evangelij: JEZUS UČI, KAKOR KDOR IMA OBLAST                         Mr 1,21-28
Evangelij po Marku
Pridejo v Kafarnaum. Takoj v soboto je stopil v shodnico in učil. In nad njegovim naukom so 
strmeli, zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismouki. Bil je pa v shodnici človek z 
nečistim duhom, ki je zakričal: »Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? 
Vem, kdo si – svetnik božji.« Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« In nečisti duh 
ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter šel iz njega. In ostrmeli so vsi, tako da so se med seboj 
vpraševali: »Kaj je to? Nov nauk, nauk z oblastjo? Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu 
pokorni!« In glas o njem se je hitro razširil po vsej okolici v Galileji.

 Mašni nameni od 29.1.2012 do 5.2.2012:
nedelja, 
29.1.

7:30h – za farane
10h  starši Skvarča, Rovte 7

ponedeljek, 30.1. 18h  Franc in Slavka Novak, obletna, Petkovec 36
torek, 31.1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj

18h  Anton in Marija Treven, Petkovec 46
       Sklep meseca verskega tiska.

sreda, 1.2. Sv. Brigita Irska, devica
18h  Pavla Likar, trideseti dan

četrtek, 2.2. Jezusovo darovanje – Svečnica, praznik
  8h  Janez in Marjana Pivk, obletna, Petkovec 38
18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

Prvi petek, 3.2. Sv. Blaž, škof in mučenec
18h  Alojzij Kavčič, trideseti dan, Petkovec 8

sobota, 4.2. 
prva duhovniška

Sv. Andrej Corsini, škof
8h  Dušan Likar in  iz družine Likar, Rovte 14a

nedelja, 5.2. 5. Nedelja med letom
7:30h – za farane
 10h  Marija Brence, obletna, Petkovec 4

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Znani teolog J. Pohle pravi: »Cerkev s svojimi blagoslovi in posvetitvami vso 
naravo dviga na raven božjega svetišča in katoličana na vsak korak spominja, 
da zemlja zdihuje pod prekletstvom greha in da so nebesa njihova prava 
domovina«.  

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

22.1. Vilma Kunc in Franja Tušar Tadeja Gnezda in Helena Rupnik
29.1. Cilka Jereb in Jakob Skvarča Klemen Jereb in Mojca Skvarča
2.2. ob 8h Franja Tušar in Vilma Kunc ob 18h Marjana Kavčič in Metka Bogataj
5.2. Vilma Kunc in Veronika Kavčič Branka Jereb in Matjaž Gnezda

Pogrebne maše za Januar Cilka Jereb
Pogrebne maše za  Februar Helena Rupnik



Ostala oznanila:
* V nedeljo 22.1. ob 19h bo v župnijski cerkvi koncert božičnih pesmi.

Nastopili bodo otroški cerkveni pevski zbor Rovte, mladinski cerkveni pevski
zbor Rovte, otroški mešani zbor Vrh Svetih Treh Kraljev, pevski tercet ob 
spremljavi kitare in in citrarski kvartet iz Logatca.

* V sredo 25.1. obhajamo praznik spreobrnitve apostola Pavla. Ta dan 
sklepamo teden molitve za edinost kristjanov.

* Četrta nedelja med letom 29.1. je nedelja Svetega Pisma. Hoče nas 
spomniti na pomen branja in premišljevanje božje besede, ki je zapisan v 
Svetem Pismu. Vsaka družina naj bi imela doma poleg televizorja, 
računalnika, avtomobila na častnem mestu tudi knjigo vseh knjig – 
Sveto Pismo. 

* Drugega februarja obhajamo praznik Jezusovega darovanja ali 
Svečnico. Ta dan se v liturgiji spominjamo dogodka, ko sta Jožef in Marija 
štirideset dni po rojstvu Jezusa darovala v templju. Jezus je bil imenovan 
„Luč v razsvetljenje“. Zato nam Cerkev na ta dan pri maši blagoslavlja 
sveče. Običajnega prižiganje sveč med mašo ne bo! Sveče si priskrbite 
sami.

* Na prvi petek 3.2. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in ostarele po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega in posvetilno molitev, ter prejeli blagoslov. Ker ta dan goduje 
sveti Blaž bo na koncu bogoslužja blagoslov sv. Blaža, škofa in mučenca.

* Na prvo soboto v mesecu 4.2. bomo po maši zmolili litanije Matere 
Božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na peto nedeljo med letom 5.2. je nabirka v pušico pri obeh mašah 
namenjena za Teološko fakulteto.

* Zavod sv. Stanislava v Šentvidu vabi na Dan odprtih vrat na škofijski 
klasični gimnaziji, v Jegličevem dijaškem domu in v glasbeni šoli v soboto 
28. 1. 2012 od 8h dalje.

* Zavod sv. Stanislava v Šentvidu vabi na informativna dneva na škofijski 
klasični gimnaziji ter v Jegličevem dijaškem domu v petek 10.2. ob 9h in 
15h in v soboto 11.2. ob 9h.

* Podelitev zakramenta svete birme bo v župniji v nedeljo 3. junija ob
8:30h.

Ministriranje:
Teden od 22.1. do 29.1. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven
Teden od 29.1. do 5.2. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 21.1. do 27.1. sk. 18, od 28.1. do 3.2. sk. 19, od 4.2. do 10.2.

     

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

Oznanila od 22.1.2012 do 5.2.2012, Leto VIII. št. 2

O BLAGOSLOVIH
Blažev  blagoslov  je  eden  od  mnogih  blagoslovov,  ki  jih  Cerkev  deli  ob

različnih  priložnostih  in  za  razne  namene.  Blagoslovi  spadajo   k
zakramentalom,  to  je  k  »svetim  znamenjem,  ki  nekako  posnemajo
zakramente,  ter  označujejo  predvsem  duhovne  učinke,  katere  zaradi
priprošnje Cerkve po njih tudi prejemamo« (B60). Z blagoslovi Cerkev prosi
Boga, da  bi osebi ali reči podelil kako dobroto. Seveda je blagoslovitev  reči
(predmeta) končno vedno namenjena blagru človeka, ki tisto stvar uporablja,
navsezadnje  njegovemu  večnemu   blagru.  Večkrat  se  Cerkev  pri  svoji
blagoslovitveni molitvi opira tudi na priprošnjo kakega svetnika, ki ima to ali
ono zvezo z dobroto, katero hoče Cerkev z blagoslovom izraziti.

Blagoslov so poznali že stari Izraelci, poznajo ga tudi nekatera nekrščanska
verstva. Pri blagoslovu se največkrat položi roko na osebo ali stvar. Roka pri
tem pomeni simbol  božje moči in darežljivosti.  V celotnem Sv.  Pismu zelo
pogosto nastopa misel o blagoslovu, ki ga Bog razliva na svet in še posebej na
izvoljence.  Vsa izraelska zgodovina je zgodovina blagoslova,  obljubljenega
Abrahamu. Očaki blagoslavljajo potomstvo, očetje (zlasti pred svojo smrtjo)
izrekajo blagoslove nad sinovi.

Trajna in službena pravica blagoslavljati  v  božjem imenu je  pri  Izraelcih
pripadala duhovnikom, kakor hitro je bilo pri njih bogoslužje organizirano. Bog
je  govoril  Mojzesu:  »Tako blagoslavljajte  Izraelove sinove  in  jim govorite:
Blagoslovi te Gospod in te varuj! Razjasni naj Gospod svoj obraz nad teboj in
ti bodi milostljiv. Obrne naj Gospod svoje obličje k tebi in ti da mir. Tako naj
kličejo moje ime nad Izraelove sinove; potem jih bom blagoslovil » (4 Mojz 6,
22-27). Tu ne gre za preprost  izraz zasebne molitve, ampak je službenega
značaja in spada kot značilnost k stari zavezi. Nova  zaveza nam poroča, kako
je Jezus blagoslavljal otroke, blagoslovil in pomnožil je kruh in ribe, večkrat je
govoril  ozdravljajoče blagoslove nad bolniki  in  slovesno blagoslovil  učence,
preden se je dvignil v nebo.                                                                >>  


