
2. Nedelja med letom – nedelja verskega tiska
Evangelij: JEZUSOV PRVI ČUDEŽ                                                                 Jn 2, 1-11

Evangelij po Janezu

Tretji dan je bila svatba v Kani galilejski in Jezusova mati je bila tam. Povabljeni pa so bili na 
svatbo tudi Jezus in njegovi učenci. In ko je vino pošlo, reče Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.«
Jezus odgovori: »Kaj je meni in tebi, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati reče strežnikom: 
»Kar koli vam poreče, storite!« Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja šest kamnitih 
vrčev, ki so držali po dve ali tri mere. Jezus jim reče: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih 
do vrha. Nato jim reče: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so. Ko pa je starešina pokusil 
vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki pa, ki so bili vodo zajeli, so vedeli – 
pokliče ženina in mu reče: »Vsak človek najprej daje dobro vino in, ko se napijejo, tedaj slabše. 
Ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je v Kani galilejski Jezus storil prvi čudež in razodel 
svoje veličastvo – in njegovi učenci so verovali vanj.

 Mašni nameni od 20.1.2013 do 26. 01. 2013:
nedelja, 
20.1.

Sv. Fabijan, papež in mučenec 
in Sebastijan (Boštjan), mučenec

7:30h – za farane 
10h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20 

ponedeljek, 
21.1. 

Sv. Neža, devica in mučenka
18h  Erna Košir, osmi dan Rovte 82c

torek, 22.1. Sv. Vincenc, diakon in mučenec
18h  Marija Jereb, obletna

sreda, 23.1. 18h  Neža Filipič, godovna,  Rovte 100a
četrtek, 24.1. Sv. Fančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18
petek, 25.1.  Spreobrnitev apostola Pavla, praznik

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

sobota, 26.1. Sv. Timotej in Tit, škofa
  8h  starši Leskovec, Petkovec 23

*************************************************************************************
(Nadaljevanje s prve strani)
Po izročilu je bila iz plemenite rimske družine in že kot otrok Kristjana. V zgodnji

mladosti  je  Kristusu  obljubila  vedno  devištvo.  Pesnik  Prudencij  poroča  v  svojem
slavospevu zanjo, kako ji je sodnik zagrozil, da bo dal oskruniti njeno deviško čast,
ona pa ga je zavrnila: «Kristus ni tako pozabljiv, da ne bi mislil na svoje neveste in bi
pustil pogubiti njihovo zlato sramežljivost. On stoji čistim ob strani in ne dovoli, da bi
jim kdo nasilno oropal  dragocen zaklad svetega devištva.  Železo, če hočeš,  lahko
napojiš z mojo Krvjo, mojih udov pa ne boš omadeževal s poželjivostjo«. Po pripovedi
Sv. Ambroža so deklici v starosti trinajstih let po dolgem mučenju zaradi neomajne
vere v Kristusa z mečem odsekali glavo. Njen god se obhaja od leta 354 na dan 21.
januarja (dan njene mučeniške smrti), njen drugi praznik pa morda rojstni dan od
okrog leta 450 na dan 28. januarja.                                                                >>

3. Nedelja med letom – nedelja Svetega Pisma
Evangelij: PISMO SE IZPOLNJUJE NA JEZUSU                                      Lk 1,1-4;4.14-21

Evangelij po Luku
Ker smo že mnogi poskusili urediti poročilo o dogodkih, ki so se dovršili med nami, kakor so nam 
sporočili tisti, ki so od začetka bili očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse 
od začetka natančno poizvedel, tebi, plemeniti Teofil, to po vrsti popisati, da spoznaš resničnost 
naukov, v katerih si bil poučen. In Jezus se je v moči Duha vrnil v Galilejo; in glas o njem je šel po 
vsej okolici. Učil je v njih shodnicah in vsi so ga slavili. In prišel je v Nazaret, kjer je bil vzrejen; 
po svoji navadi je šel sobotni dan v shodnico in je vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo preroka 
Izaija. Odprl je knjigo in našel mesto, kjer je bilo pisano: »Duh Gospodov je nad menoj; zato me je 
mazilil. Poslal me je, da ubogim oznanim blagovest; da naznanim jetnikom oproščenje in slepim 
pogled, da zatirane izpustim v prostost in oznanim leto božjega usmiljenja.« In zaprl je knjigo, jo 
dal služabniku in sédel; in vseh oči v shodnici so bile uprte vanj. Začel jim je govoriti: »Danes se je
to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« 

  Mašni nameni od 27.1.2013 do 3.2.2013:
nedelja, 27.1. 7:30h - za farane

10h  Viktorija, Peter in Terezija Hladnik, Petkovec 37a
           maša za otroke

ponedeljek, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
18h – za zdravje – Miro Šuštarič

torek, 29.1. 18h  Pavel in Andrej Gabrovšek, Petkovec
sreda, 30.1. Sv. Martina, devica in mučenka

18h  Rudolf in Vincencij Albreht, obletna, Praprotno Brdo 6
        Jože Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

četrtek, 31.1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj
sklep meseca verskega tiska
18h  Franc Jereb in oče Franc, godovna, Rovte 79a

Prvi petek, 1.2. Sv. Brigita Irska, devica
18h  Frančiška Modrijan., obletna , Rovte 82a

sobota, 2.2.  
prva duhovniška

Jezusovo darovanje - Svečnica
  8h  Marjanca Lukančič, godovna, Rovtarske Žibrše 16
17h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

nedelja, 3.2. 4. Nedelja med letom
Sv. Blaž, škof in mučenec 

7:30h – za farane 
10h  Marija Brence, obletna in Alojz, Petkovec 4
14h – bogoslužje božje besede in blagoslov sv. Blaža

 (nadaljevanje iz prejšnje strani)

Svetnico upodabljajo z jagnjetom v naročju ali zraven sebe kot Kristusovo nevesto ali
nevesto božjega jagnjeta; zakrito z lasmi; z bodalom ali mečem in s palmo (znamenje
zmage). Častimo jo kot zavetnico čistosti, je pa tudi patrona vrtnarjev. Na slovenskih
tleh so ji  posvečene 4 župnijske cerkve in 19 podružnic,  sicer pa pri  nas skoraj  ni
baročne cerkve brez njenega kipa ali slike. Podobno je tudi drugod po svetu.



Ostala oznanila:
*  V  ponedeljek  21.1.  je  ob  19h  v  veroučni  učilnici  prvo  letošnje

srečanje Župnijske Karitas.

*  V sredo 23.1. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema  srečanja  za  mesec  Januar  je  Franci  Alič:  Namen  slovenskega
pastoralnega načrta (naše poslanstvo št. 46, str. 19)

* V nedeljo 27.1. ob 10h bo maša za otroke. Predšolski otroci od četrtega
leta naprej se ob 9:45h zberite v veroučni učilnici, da vas bosta gospe Karin
in Metka pripravili na mašo. Pred koncem maše se nam bodo vsi pridružili v
cerkvi.

*  V sredo 30.1. ob 19h ste vabljeni na srečanje vsi ključarji in člani
župnijskega gospodarskega sveta.

*  Za prvi petek v mesecu februarju 1.2. bom v dopoldanskem času
obiskal po domovih starejše in jih obhajal. Po maši bomo zmolili litanije
Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

*  V soboto 2.2.  obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju.
Maši  bosta  ob  8h in  ob 17h.  Pri  obeh mašah bo  blagoslov  sveč.
Svečke k blagoslovu prinesite sami.

* Na četrto nedeljo med letom 3.2., obhajamo god sv. Blaža, škofa in
mučenca. Blagoslov sv. Blaža bo v nedeljo popoldne ob 14h, ki bo
združen z bogoslužjem božje besede in samim blagoslovom.

*  V  adventni  akciji  »Otroci  za  Otroke«,  so  otroci  zbrali  580,31€.
Darove sem poslal v misijonsko središče Slovenije v Ljubljano.

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

20.1. Beti Reven in Vilma Kunc Pia Skvarča in Karin Hladnik
27.1. Marjana Kavčič in Jakob Skvarča Branka Jereb in Jerneja Kunc
2.2. ob 8h Vilma Kunc in Mojca Skvarča ob 17h Marja Čuk in Pia Skvarča
3.2. Franja Tušar in Veronika Kavčič Klemen Jereb in Branka Jereb

Pogrebne maše za januar Franja Tušar
Pogrebne maše za februar Matjaž Gnezda

Ministriranje:
Teden od 20.1. do 27.1. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 27.1. do 3.2. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 21, od 19.1. do 25.1. sk. 22, od 26.1. do 1.2. sk. 23, od 2.2. do 8.2.

    

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

Oznanila od 20.1.2013 do 3.2.2013, Leto IX. št. 2

SVETA NEŽA – AGNES, mučenka
Ime Neža ali Agnes pomeni jagnje, v prenesenem pomenu pa čistka. Je ena najbolj

prikupnih  Svetniških  podob  prvih  krščanskih  stoletij.  Komaj  je  odrasla  otroštvu  je
postala  mučenka  za Jezusa Kristusa.  Kdaj  je  bilo  to,  se  ne da ugotoviti.  Nekateri
sodijo, da pod cesarjem Valerijanom (258/259), večina pa, da v letu 304, ko je cesar
Dioklecijan odredil  splošno preganjanje Kristjanov.  Trdno je znano le,  da so truplo
mlade mučenke njeni starši pokopali na vrtu svoje pristave ob Nomentanski cesti v
Rimu.  Nad  njenim  grobom  je  dala  hči  prvega  Krščanskega  cesarja  Konstantina,
Konstancija postaviti krasno baziliko, ki so jo v poznejših stoletjih večkrat prezidali. V
tej  cerkvi  blagoslovijo  vsako leto  na praznik  sv.  Neže,  dva  jagenčka,  ki  ju  potem
izročijo v oskrbo Benediktinskim sestram pri cerkvi sv. Cecilije. Na veliki Petek oba
jagenčka zakoljejo v spomin na Velikonočno  jagnje Jezusa Kristusa. Iz njune volne
stkejo »palije« za nadškofe. Palij je znamenje nadškofove oblasti; to je dolg, bel trak z
vtkanimi križci.  Nadškofje ga nosijo vrh mašniškega plašča pri slovesnih mašah. Na
praznik  apostolov  Petra  in  Pavla  papež  te  palije  blagoslovi,  potem  jih  shranijo  v
bronasto, pozlačeno skrinjico na grobu Sv. Petra. Kadar je kdo na novo imenovan za
nadškofa  ali  patriarha,  dobi  tak  palij  v  znamenje,  da  bo  pasel  zaupani  mu  del
Kristusove črede v tesni zvezi z naslednikom Sv. Petra, ki mu je Gospod izročil svojo
čredo. Svetnico so posebno častili v 4. stoletju. Štirje največji cerkveni učitelji govorijo
o njej. Trije od njih so živeli v istem stoletju, v katerem je mlada svetnica dala svoje
življenje za vero v Kristusa. Že Sv. Hieronim, ki je bil rojen le nekaj desetletij po njeni
smrti,  piše,  da  slave  njeno  življenje  po  cerkvah  črke  in  jeziki  vseh  narodov.  Sv.
Avguštin in Ambrož jo proslavljata v govorih in knjigah in Sv. Gregorij  Veliki  jo je
poveličeval  v  pridigi  v  cerkvi  nad  njenim  grobom zunaj  rimskega  obzidja.  Ime te
svetnice se omenja v mašnem kanonu in najstarejših  liturgičnih  knjigah.  Kakor pri
mnogih svetnikih in svetnicah zgodnje dobe krščanstva, se je njena legenda sčasoma
dopolnjevala. Vase je prevzela izročila, katerim so radi dodali čudežne zgodbe. Pri tem
jim je bilo manj za zgodovinsko resnico, kakor za to, da izrazijo do svetnice svoje
spoštovanje, občudovanje in zaupanje, obenem pa mladino spodbujajo k posnemanju.
                                                                                                                      >>


