2. Nedelja po Božiču
Evangelij: BESEDA SE JE UČLOVEČILA IN SE NASELILA MED NAMI

Jezusov Krst
Jn 1,1-18

Evangelij po Janezu
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku
pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalega. V njej je bilo življenje
in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal
Bog; ime mu je bilo Janez. Ta je prišel v pričevanje, da je pričeval o luči, da bi po njem vsi vero
sprejeli. Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je
prihajala na svet. Na svetu je bil in svet je nastal po njem – in svet ga ni spoznal. V svojo lastnino
je prišel in njegovi ga niso sprejeli. Vsem pa, kateri so ga sprejeli, je dal pravico, da postanejo
božji otroci; njim, ki vanj verujejo, ki se niso rodili iz krvi, ne iz poželenja mesa, ne iz volje
moža, ampak iz Boga. In Beseda se je učlovečila in se je naselila med nami; in videli smo njeno
slavo, slavo kakor edinorojenega od Očeta: polno milosti in resnice. Janez je o njej pričeval in
klical: »Ta je bil, o katerem sem rekel: On, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej ko
jaz.« In iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost na milost; zakaj postava je bila dana po
Mojzesu, milost in resnica je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni
Sin, ki je v Očetovem naročju, on je povedal.

Mašni nameni od 5.1.2014 do 11. 01. 2014:

nedelja,
5.1.

Sv. Janez Nepomuk Neumann, škof
7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše1
Tretji sveti večer
ponedeljek, 6.1. Gospodovo razglašenje – Sveti Trije Kralji,
slovesni praznik
8h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e
18h  Janez Kogovšek, trideseti dan, Rovte 118
torek, 7.1.
Sv. Rajmund Penjafortski. duhovnik
18h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 38
Sv. Severin Noriški, opat
sreda, 8.1.
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18
četrtek, 9.1.
Sv. Pij IX, papež
18h  Ema Košir, Mari Čuk in Brigita Trček, Rovte
petek, 10.1.
Sv. Gregor Niški, škof in Cerkveni učitelj
18h  Pavla in Angela Kunc, Rovte 93
sobota, 11.1.
Sv. Pavlin Oglejski, škof
8h  Jakob in Pavel Šemrov, obletna, Rovte 100a
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Porušeni odnosi. Človekova odločitev, da bo odvisen samo od samega
sebe, da bo živel zase in ne več za drugega, se pokaže v vseh njegovih
odnosih: obtožuje drugega, (če me kaj doleti, so zato krivi drugi). Bližnji
postane tekmec, ki me ogroža. Torej mu ne zaupam več in se ga bojim. Zato
ga napadam in mu hočem gospodovati, ali pa zbežim. Ali pa ga želim imeti
za predmet svojih užitkov. Nočemo biti več odvisni od drugega in ker ne
moremo sprejeti različnosti, hočemo, da bi drugi postali nam enaki.
>>

Evangelij: JEZUS OB KRSTU VIDI SVETEGA DUHA

Mt 3, 13-17

Evangelij po Mateju
Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez pa mu je branil in
rekel: »Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš ti k meni?« Jezus mu je odgovoril: »Pusti zdaj;
zakaj spodobi se nama, da tako spolniva vso pravico.« Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj
stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in videl je božjega Duha, ki se je kakor golob
spuščal navzdol in prihajal nadenj; in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad
katerim imam veselje.«

Mašni nameni od 12.1.2014 do 19.1.2014:
7:30h – za farane
nedelja,
10h
 Erna Košir, obletna, Rovte 82c
12.1.
ponedeljek, 13.1. Sv. Hilarij, škof in Cerkveni učitelj
18h  Dolencovi, Rovte 13
torek, 14.1.
Sv. Feliks Nolanski, duhovnik
18h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21
sreda, 15.1.
Sv. Pavel iz Teb, puščavnik
18h  Pavel Jereb, obletna, Rovte 33
četrtek, 16.1.
18h  Viktor Schweiger in sorodniki, dano iz Črnomlja
petek, 17.1.
Sv. Anton (Zvonko) puščavnik, opat
18h  Rudolf in Vincencij Albreht, obletna, Praprotno Brdo 6
sobota, 18.1.
Sv. Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
8h  Anton in Frančiška Artač, godovna, Rovte 91
nedelja,
2. Nedelja med letom
7:30h – za farane
19.1.
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19
*************************************************************

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Torej zahtevamo enakost, ki bi odpravila razlike. Vse to pa ne poteši potrebe
po ljubezni in želje po darovanju samega sebe, kar je zapisano v globini
človeškega bitja. Tako človek živi boleče notranje protislovje pred samim
seboj, pred Bogom in drugimi ljudmi. Ali nismo to resničnost že vsi na neki
način izkusili?
Skaljen je tudi odnos z ustvarjenim svetom. Stvarstvo je postalo človeku
tuje in sovražno. Ta, ki mu je bilo naročeno, naj si podvrže zemljo in na njej
zagospoduje vsem bitjem, je to naročilo izkoristil v svoje namene.
Toda Bog človeka in stvarstva ni pustil v tem neredu. Človek sam po sebi
ne more vzpostaviti odnosa z Bogom, zato pride pobuda od samega Boga, ki
nam pošlje svojega sina, da se učloveči. Ko je izrekel svoj »da« in brez
pridržkov daroval svoje življenje v našem imenu, nas je Božji Sin Jezus
Kristus osvobodil greha. Sinovski odnos, do Očeta se je znova vzpostavil. Ko
človek sprejme odrešenje, znova postane Sin nebeškega Očeta. To pa je novo
stvarjenje.

Ostala oznanila
* Na 2. nedeljo po Božiču 5. 1. bo ob 10h pri maši blagoslov krede in
kadila pred praznikom Svetih Treh Kraljev ali Gospodovega razglašenja.
To nedeljo je Tretji Sveti večer, zato po stari krščanski navadi pokropite
in pokadite svoje domove, ter molite rožne vence in pojdite »okrog
ogla«.
* Na praznik Gospodovega razglašenja 6. 1. bosta Sveti maši ob 8h
in ob 18h. Otroci, ki ste se vključili v adventno akcijo 2013
»Otroci za otroke«, prinesite svoje šparovčke z darovi za lačne
otroke. »Moj dar je žarek dobrote za lačne otroke – Skupaj z otroki
vsega sveta, pripravljamo pot za Jezusa«.
* Z veroukom bomo pričeli po božičnih počitnicah, v torek 7.
januarja.
* V sredo 15. 1. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja je: Pot naše župnije od številnih dejavnosti k izviru.
(priročnik: Na poti k izviru, stran 14).
Bralci nedeljskih beril:
Datum
Jutranja ob 7,30h
Dopoldanska ob 10h
5.1.
Marjana Kavčič in Marija Lukančič
Mojca Skvarča in Klemen Jereb
6.1..
ob 8h Cilka Jereb in Franja Tušar
ob 18h Mojca in Pia Skvarča
12.1.
Tadeja Gnezda in Beti Reven
Metka Bogataj in Nevenka Malavašič
19.1.
Vilma Kunc in Marija Lukančič
Helena Rupnik in Branka Jereb
Pogrebne maše za januar
Metka Bogataj
Ministriranje:
Teden od 5.1. do 12.1.
Jure Kunc in Matej Gnezda
Teden od 12.1. do 19.1.
Jerica Cigale in Ambrož Cigale

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 4.1. do 10.1.
sk. 24, od 11.1. do 17.1.

sk. 1, od 18.1. do 24.1.

*********************************************************************

Krst

Prva od stvari, ki bi jo morali storiti kot nov vernik v Jezusa Kristusa, je
prav krst. Krst je zunanje znamenje vaše notranje odločitve, da sledite
Kristusu. Ko se človek potopi v krstni vodi, pomeni, da je pokopal staro
življenje. Ko se dvigne iz vode, pomeni vstajenje novega življenja. To je
nekaj, kar naredimo v poslušnosti Bogu.
Ta voda je podoba krsta, ki zdaj odrešuje vas. Ne reši vas notranjih
vprašanj, ko se na zunaj okopate, ampak vam daje odgovor za dobro in
čisto vest.
Imeli boste notranjo čistost in mir. Saj izpovedujete, kar imate za svoje,
zaradi vstajenja Jezusa Kristusa.
Nov način življenja, Joyce Meyer
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 5.1.2014 do 19.1.2014, Leto X. št. 1
SVETI KRST VRAČA POSVEČUJOČO MILOST
Iskanje odgovora na vprašanje o smrti in trpljenju človeka iskalca prej ali
slej pripelje do začetka človeštva, kakor jih v Genezih opisuje Sveto Pismo.
Človekova svobodna volja, njegova blago podobnost, ki ga je dvignila nad vse
ustvarjeno, je naenkrat postala vzrok za smrt in trpljenje. Bog bi sicer človeku
lahko odvzel bistveni del človeške narave, tako pa se je človeška želja biti
kakor Bog, spoznati nekaj novega, spremenila v izgon iz raja. Razlog je bil
ljubeče narave. Če bi človek jedel od drevesa življenja, bi za večno ostal v
stanju nepopolnosti.
Bog je ustvaril moža in ženo po svoji podobi, da bi bila božja otroka
popolnoma srečna v svoji človeški biti, da bi torej mogla biti deležna
intimnega življenja z Bogom in se uresničiti po nesebičnem darovanju samega
sebe. Tako se je začelo njuno življenje.
Žal pa se je razvilo v tragedijo. Človek, ki ga je zapeljal hudobni duh, je
podvomil v božjo besedo. Odločil se je , da ne bo od nikogar več odvisen in,
da bo sam sebi luč. Sam bo odločal, kaj je dobro in kaj slabo. Človek se je
zavestno obrnil od Boga in s tem prekinil vir ljubezni. To imenujemo izvirni
»greh«. Bog to človekovo odločitev spoštuje. Prekinitev odnosa z Bogom, ki
so jo povzročili prvi starši, še danes odseva v vsakem človeku in je
nepopravljiva. Prekinitev odnosa z Bogom ima različne posledice. Prva je
izguba otroškega odnosa z Bogom. Najprej je človeka pred Bogom strah in
sram. Skrij se: »Tvoj glas sem slišal v vrtu, zbal sem se« (1Mz 3, 10). Človek
se oddalji od Boga in misli, da je Bog tisti, ki se je oddaljil. Notranje
ravnovesje je porušeno. Vest in razum sta zatemnjena, zato ju človek ne zna
več smiselno uporabljati. Tudi volja, ki je orodje svobode, je oslabljena. »Ne
delam namreč dobrega, kakor hočem, ampak hudo, česar nočem«, ugotavlja
Sveti Pavel. Volja se torej ni sposobna odločno uveljaviti in dopustiti, da nad
njo gospodujejo različne strasti, da jo hromi občutek krivde, ter da opušča to,
kar bi morala storiti. To pa pogosto ovira razvoj svobode in v človeku povzroči
notranjo razdvojenost.
>>

