5. Nedelja med letom
Evangelij: OZDRAVIL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE

6. Nedelja med letom
Mr , 1,29-39

Evangelij po Marku
Ko so prišli iz shodnice, so z Janezom in Jakobom takoj stopili v hišo Simona in Andreja.
Simonovo taščo pa je tresla mrzlica in brž mu povedo o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo
vzdignil. Pri tej priči jo je mrzlica zapustila in ona jim je stregla.
Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence in vse mesto
je bilo zbrano pri vratih. Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi, in mnogo
hudih duhov izgnal, toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali.
Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel, se napotil na samoten kraj in tam molil. Simon
in njegovi tovariši so pohiteli za njim in, ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« In rekel jim
je: »Pojdimo drugam, v bližnje trge, da bom tudi tam učil, kajti za to sem prišel.« In hodil je
okoli, učil v njihovih shodnicah po vsej Galileji in izganjal hude duhove.

Mašni nameni od 5.2.2012 do 11. 02. 2012:
nedelja, 5.2. Sv. Vincencij, diakon in mučenec
7:30h – za farane
10h  Marija Brence, obletna, Petkovec 4
ponedeljek, 6.2. Sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci
18h – ustanovna maša za leto 2012
torek, 7.2.
18h  Ankica Koprivc, Petkovec 37a
sreda, 8.2.
Sv. Hieronim Enilyani, vzgojitelj
18h  Gabrijela in Jože Kržišnik, dano iz Lokavca
četrtek, 9.2.
Sv. Apolonija, devica in mučenka
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117
petek, 10.2.
Sv. Sholastika, devica
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Petkovec 18
sobota, 11.2.
God Lurške Matere božje – svetovni dan bolnikov
8h  Tomaž Reven, godovna, Rovte 54
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Slovenci so radi od nekdaj Bogu služili in so bili dobri Kristjani; tudi mi ne
pozabimo svojega Boga in tudi on nas ne bo zapustil. Vsi jeziki naj spoznajo,
da je gospod Jezus Kristus v veličastvu Boga Očeta (Flp 2,11). Tako bomo
dobri otroci Očeta nebeškega, bratje in sestre Jezusa Kristusa, tempelj
Svetega Duha, ki bo pri vsakem od nas prebival in nam svoje nebeške
darove delil. To je vsakemu rodu največja hvala in čast.
Ljubite svoj rod, spoštujte svoj jezik. Za čast svojega jezika vsak pošten
mož bolj skrbi, kakor pošten ženin za čast in poštenje svoje neveste. Pred
Bogom ni nobenega razločka, vse za ljubo ima, ki njemu zvesto služijo«.
(Drobtinice 1849)

Evangelij: JEZUS OZDRAVI GOBAVCA

Mr 1 ,40-45

Evangelij po Marku
In k njemu pride gobavec in ga na kolenih prosi: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus se ga usmili,
stegne svojo roko in se ga dotakne ter mu reče: »Hočem, bodi očiščen.« In takoj je gobavost
izginila in je bil očiščen. In z ostrimi besedami ga je takoj odpravil in mu rekel: »Glej, da nikomur
nič ne poveš; ampak pojdi, pokaži se duhovniku in za svoje očiščenje prinesi njim v pričevanje
dar, ki ga je Mojzes zapovedal.« Ta pa je odšel in začel na vsa usta razglašati, kaj se je zgodilo,
tako da Jezus ni več mogel očitno iti v mesto, ampak je bival zunaj, na samotnih krajih; in od vseh
strani so hodili k njemu.

Mašni nameni od 12.2.2012 do 19.2.2012:
nedelja,
12.2.
ponedeljek, 13.2.
torek, 14.2.
sreda, 15.2.
četrtek, 16.2.
petek, 17.2.
sobota, 18.2.
nedelja,
19.2.

7:30h – za farane
10h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16
18h  Frančiška Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7
Sv. Valentin, mučenec
18h  Franc Jereb, godovna, Rovte 79a
18h  Vinko Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20
Julijana, mučenka
18h  Julijana Treven, godovna, Rovte 99
18h  Florjana Čuk, obletna, Petkovec 10
8h  Minka Treven, godovna in  starši Arhar, Petkovec 11
7. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

**************************************************************************
Zahvaljen, Gospod,
za tvoje obilno usmiljenje.
Ozdravljal si bolnike,
izganjal hude duhove
in se v samotni jutranji uri
na samem pogovarjal z Očetom.
Zato te upamo prositi,
da ozdraviš tudi naše rane,
da prenočiš pri nas,
preden se odpraviš v druge kraje.
Mi vsi smo kot Galilejci,
žejni tvoje blagovesti.
Odpiramo ti vrata svojega doma,
povečerjaj z nami
kruh in vino z okusom velike noči.

Zahvaljen, Gospod,
da si se usmilil gobavca.
Iz njegovih ran se je širil zadah,
ti pa si se ga, kužnega, dotaknil.
Od vseh strani
so bolni prihajali k tebi,
in čeprav si bival v samoti,
so te v veri in upanju našli.
Tudi mi prihajamo k tebi.
V tem obhajilu
si ozdravil našo gobavost,
ko nisi pomišljal
stegniti roke in nas blagosloviti.
Naj ti pojemo hvalnice,
naj se odpočijemo v tvoji bližini.

Ostala oznanila:
* Na peto nedeljo med letom 5.2. je nabirka v pušico pri obeh mašah
namenjena za Teološko fakulteto.
* V Torek 7.2. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske
skupine.
* Na god Lurške Matere božje 11.2. obhajamo Svetovni dan bolnikov.
Geslo tega dneva je: „Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila“(Lk 17,19).
Tega dopolni stavek: Blagodejna milost zakramentov ozdravljanja. Papež je
za ta dan napisal posebno pismo.
Svetovni dan bolnikov nas vsako leto na svoj način spodbudi k večanju
občutljivosti za bolne in trpeče v naši družbi, po naseljih, v bolnišnicah in v
neposredni soseščini. Večanje resnične humanosti je jamstvo, da bo
človeška družba preživela z medsebojno povezanostjo in solidarnostjo.
(dr. Jože Štupnikar, ravnatelj MOPZ).
* 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.
* Duhovne vaje za birmance osmega razreda bodo v Marijinem domu
na Bledu od petka 10 do nedelje 12 februarja.
* Na sedmo nedeljo med letom 19.2. ima vrhniška dekanija na
Brezjah molitveni dan za duhovne poklice. Ob 15h je molitvena ura
ob 16h pa sveta maša. Prijavite se v župnišču zaradi naročila
prevoza avtobusa, katerega poravna župnija. Odhod avtobusa iz
pred cerkve v Rovtah ob 13:30h.
* Tečaj za zaročence na Vrhniki bo 4 in 5.2, 11 in 12.2 ter zaključek 18.2.
vsakič s pričetkom ob 19h. Prijava v župnišču na Vrhniki.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h
5.2. Vilma Kunc in Veronika Kavčič
12.2. Marjana Kavčič in Jakob Skvarča
19.2. Metka Bogataj in Cilka Jereb
Pogrebne maše za Februar

Dopoldanska ob 10h
Branka Jereb in Matjaž Gnezda
Helena Rupnik in Lovro Skvarča
Klemen Jereb in Karin Hladnik
Helena Rupnik

Ministriranje:
Teden od 5.2. do 12.2.
Teden od 12.2. do 19.2.

Blaž Skvarča, Martin Kavčič in in Pia Skvarča
Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 4.2. do 10.2.

sk. 20, od 11.2. do 17.2.

sk. 21, od 18.2. do 24.2.

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

Oznanila od 5.2.2012 do 19.2.2012, Leto VIII. št. 3
BESEDA BLAŽENEGA ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Na binkoštni ponedeljek leta 1838 je imel Slomšek govor z naslovom:
Dolžnost svoj jezik spoštovati. Vabil je k ljubezni do slovenskega jezika. Skrb
za lep jezik je tudi danes znamenje duhovnikove osebne kulture in omike.
Objavljamo odlomek:
»Materin jezik je najdražja dota, ki smo jo od svojih starih dobili; skrbno
smo ga dolžni ohraniti, olepšati in svojim mlajšim zapustiti. Človeški jezik je
talent, katerega je nam Gospod nebes in zemlje izročil, da bi z njim kupčevali
in veliko dobička storili. Kdor svoj materin jezik pozabi, malopridno svoje
talente zakoplje; Bog bo nekoč terjal in vsi zaničevalci svojega poštenega
jezika bojo v zunanjo temo potisnjeni.
Oj, ljubi , lepi in pošten slovenski materin jezik, s katerim sem prvič svojo
ljubeznivo mamo in dobrega ateja klical, v katerem so me moja mati učili
Boga spoznavati, v katerem sem prvič svojega Stvarnika častil – tebe hočem,
kakor najdražji spomin svojih rajnih staršev hvaležno spoštovati in ohraniti, za
tvojo čast in lepoto po pameti, kolikor premorem, skrbeti; v slovenskem
jeziku moje ljube brate in sestre Slovence najrajši učiti; in želim , kakor
hvaležen sin svoje ljube matere, da kakor je moja prva beseda slovenja bila,
naj tudi moja poslednja beseda slovenja bo. Tudi vsak pošten Slovenec, ravno
to želi; mislim, da želite ravno to tudi vi.
Prizadevajmo si vsak po svojem stanu pošteno in prav po krščansko živeti,
kakor so naši predniki, stari Slovenci živeli. Slovenci so bili od nekdaj dobrega
srca in usmiljenega; radi so potrebnim pomagali in sosedom dobro storili.
Tako še zdaj po nekaterih krajih, drug za drugega tako skrbijo, da med njimi
nobenega ubožca ni. Nobeden ne pogori, da bi mu vsi ne pomagali. Slovenci
so bili od nekdaj pridni delavci, ki so polje marljivo obdelali in živino lepo
redili; Krivico komu storiti jih je bilo strah. Rajši so sami krivico trpeli.
>>

