
2. Nedelja med letom

Evangelij: JAGNJE BOŽJE ODJEMLJE GREH SVETA                                Jn 1,29-34

Evangelij po Janezu

 Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki 
odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj; zakaj
bil je prej ko jaz. In jaz ga nisem poznal; toda da se Izraelu razodene, zato sem jaz prišel in z 
vodo krščujem.« In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal 
na njem. In jaz ga nisem poznal; toda ta, ki me je poslal z vodo krščevat, mi je rekel: ‚Na kogar 
boš videl Duha prihajati in ostati na njem, ta je, kateri krščuje s Svetim Duhom.‘ In jaz sem videl 
in sem priča, da je ta božji Sin.«  

  Mašni nameni od 19.1.2014 do 25. 01. 2014:
nedelja, 
19.1.

7:30h – za farane
 10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

ponedeljek, 
20.1.

 Sv. Fabijan, papež in mučenec in Sebastijan, mučenec
 18h  starši Jereb in  Terezija Pivk, obletna, Rovte 35

torek, 21.1.  Sv. Neža, devica in mučenka
 18h  Brigita Lukan, obletna, Petkovec 35a

sreda, 22.1.  Sv. Vincenc, diakon in mučenec
  18h  Neža Filipič, godovna,  Rovte 100a

četrtek, 23.1.  18h  Janez Kunc, osmi dan, Rovte 64
petek, 24.1.   Sv. Frančišek Saleški, škof in Cerkveni učitelj

 18h  Franc Jereb in  iz družine Jereb, Rovte 79a
sobota, 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik

 8h  Anton Albreht, dano iz Hotedršice
*****************************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Vprašanje: Kje prepoznavate božjo milost in mir v svoji krajevni Cerkvi, v
širši skupnosti in v vaši deželi? Kako bi razširili pogled onkraj skrbi, ki jih
čutite do svoje neposredne skupnosti, da bi imeli pred očmi skupnost vseh
Kristjanov in ves svet?

Kanadski Kristjani se zavedamo, da se nismo bili vedno pripravljeni veseliti
darov  pri  drugih  krščanskih  skupnostih.  Ko  v  ekumenskem duhu  beremo
Pavlovo pismo, se bolje zavedamo, da se smemo iskreno veseliti tega, da je
Bog blagoslovil  druge kristjane in druga ljudstva.  Tisti,  ki  so prvi  prinesli
Krščansko  vero  v  Kanado,  so  večkrat  omalovaževali  darove  in  spoznanja
prvotnih ljudstev in niso prepoznali blagoslovov, ki jih je Bog delil prek njih.

Veliko razlogov imamo za hvaležnost,  ko smo priče različnih ljudstev in
izrazov vere v naši  deželi.  Naša zgodovina pozna nemalo primerov,  kako
nismo drug drugega spoštovali in podpirali. Kljub temu vemo, da se je naša
dežela gradila na sodelovanju in prizadevanju za mir doma in v svetu. Bog
nam je naklonil, da uživamo darove narave, a to vse preprosto jemljemo, kot
nekaj samoumevnega.                                                                        >>

3. Nedelja med letom, nedelja Svetega pisma
Evangelij: JEZUS IZPOLNJUJE IZAIJEVO PREROKBO                                       Mt 4, 12-17

Evangelij po Mateju

 Ko pa je slišal, da so Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. In zapustil je Nazaret in prišel v
Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, in se je tam nastanil. Tako se je
spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki pravi:
‚Zemlja Zabulonova in zemlja Neftalijeva, ob potu k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja,
ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je
luč zasvetila.‘  Od tedaj  je začel  Jezus oznanjati  in opominjati:  »Spreobrnite  se,  zakaj  nebeško
kraljestvo se je približalo.«  

   Mašni nameni od 26.1.2014 do 2.2.2014:
nedelja, 
26.1.

 7:30h – za farane
 10h  Franc in Janez Brenčič, godovna, Petkovec 14

ponedeljek, 27.1.  Sv. Angela Merici, devica, redovna ustanoviteljica
 18h  Slavka Novak, Petkovec 36

torek, 28.1.  Sv. Tonaž Akvinski, duhovnik in Cerkveni učitelj
 18h  starši in bratje Malovrh,  dano iz Kranja

sreda, 29.1.  18h  Filipičevi, dano od Marte
  Jože Treven, obletna, Rovte 13, (mašuje g. Jože Treven)

četrtek, 30.1.  Sv. Martina, devica in mučenka
 18h  Franc in Pavla Lukan, godovna, Petkovec 45

petek, 31.1.  Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj
 Sklep meseca verskega tiska
18h  Marija Brence, obletna, Petkovec 4

sobota, 1.2. Sv. Brigita Irska, devica
  8h  Marica Mlinar, obletna, Rovtarske Žibrše 17

nedelja, 2.2.  Jezusovo darovanje, svečnica, praznik
 7:30h – za farane
 10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37

******************************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Skušamo najti ravnovesje med blaginjo in varovanjem teh darov narave.
Vrednote, ki se jih oklepamo kot Kanadčani, si prizadevamo uveljaviti tudi pri
drugih.  Kot  kristjani  in  kot  Cerkve  smo  poklicani  k  hvaležnosti  za  Božje
darove, ki jih deli drugim in da v imenu vseh izražamo to hvaležnost in skrb
za domačo deželo in za svet. Jasneje smo spoznali,  da nobena skupina ne
more sama odločati o rabi virov določene dežele, ne da bi prisluhnila glasu
drugih Kanadčanov in jih upoštevala.

                               (Povzeto po Ekumenska zbirka srečanja št. 49/2014)

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 1, od 18.1. do 24.1. sk. 2, od 25.1. do 31.1. sk. 3, od 1.2. do 7.2.



   Ostala oznanila
* Vsako leto med 18. in 25. januarjem obhajamo molitveno ali ekumensko

osmino za edinost Kristjanov. Minulo leto smo obhajali 1150-letnico prihoda
Svetega Cirila in Metoda na Moravsko. Vnovič smo odkrivali njuno svetost in
učenost, misijonsko vnemo in ljubezen do naših prednikov. Naša zgodovina
je zelo tesno povezana z delovanjem svetih bratov. K Metodovi slovanski
metropoliji so spadale tudi vzhodne slovenske dežele pod knezom Kocljem.
Morda smo v tem letu spet vzeli v roke kakšno knjigo o Cirilu in Metodu, ali
o  knezu  Koclju;  o  njih  je  dragocene  izsledke  predstavil  profesor  Franc
Grivec, ki je umrl pred dobrimi petdesetimi leti (1963).
Lik svetih bratov nas kliče k delu in molitvi za edinost, saj sta bila apostola
tedaj še nerazdeljene Cerkve in ju časti tako vzhodna, kot zahodna Cerkev.
Letošnja molitvena osmina bo potekala pod geslom, ki je vprašanje: »MAR
JE  KRISTUS  RAZDELJEN?«  (1Kor  1,13).  Apostol  Pavel  ga  je  zastavil,
vernikom v Korintski  Cerkvi,  ki  je  doživljala  razdeljenost,  strankarstvo in
ljubosumnost. Kako živo zveni ta klic tudi danes! Naš odgovor na Pavlovo
vprašanje se glasi: Ne Kristus ni razdeljen, razdeljeni pa smo Kristjani in to
dejstvo »nasprotuje njegovi volji, je pohujšanje svetu in v škodo najsvetejši
stvari, namreč oznanjevanju evangelija«. (E1). Zato želimo tudi letos v teh
dneh prispevati vsaj kakšen kamenček v dragoceni mozaik edinosti, ki ga
skrivnostno gradi in sestavlja Bog. Sveti Duh je prebudil med Kristjani to
hrepenenje, Sveti Duh bo ta načrt – z našim sodelovanjem – privedel do
konca.            dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega ekumenskega sveta.

* V ponedeljek 27. 1. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

*  Tečaj za zaročence se prične na Vrhniki s februarjem: 1.-2; 8.-9. in 15 
februarja ob 19h v župnišču, Voljčeva 21. Informacije: 01 7877100.

*  Letos obhajamo praznik Jezusovega darovanja na nedeljo 2. 2. Pri 
obeh mašah bo običajen blagoslov sveč. Ta dan se spominjamo dogodka, 
kako sta Jožef in Marija Jezusa darovala v templju. Zaradi blagoslova sveč, 
mu pravimo tudi svečnica. Sveče za blagoslov si priskrbite sami.

* CD od spominske slovesnosti iz prvega dne (sobote, 24.8.2013) lahko 
naročite pri ga. Martini, na telefon 041 476 423. Cena 5€.

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

19.1. Vilma Kunc in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Branka Jereb
26.1. Marjana Kavčič in Cilka Jereb Marja Čuk in Pia Skvarča
2.2. Tadeja Gnezda in Veronika Kavčič Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za januar  Metka Bogataj
Pogrebne maše za februar  Helena Rupnik

   Ministriranje:
Teden od 19.1. do 26.1. Alen Bogataj in Martin Skvarča
Teden od 26.1. do 2.2. Timotej Treven in Anže Treven

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

Oznanila od 19.1.2014 do 2.2.2014, Leto X. št. 2

»MAR JE KRISTUS RAZDELJEN?« (1 kor 1, 13)

Kanada  je  dežela,  ki  jo  zaznamuje  različnost  jezikov,  kultur  in  celo
podnebja.  Njeni  prebivalci  predstavljajo  različnost  tudi  v  izrazih  (oblikah)
krščanske vere. Ko živimo v tej različnosti in skušamo uresničiti  Kristusovo
željo po edinosti  med njegovimi učenci  smo se odločili,  da si  za izhodišče
razmišljanj vzamemo Pavlovo izzivalno vprašanje v prvem pismu Korinčanom:
»Mar  je  Kristus  razdeljen«?  Naša  vera  nam  narekuje  odgovor:  »Ne,  ni
razdeljen«!, toda naše cerkvene skupnosti še vedno utelešajo delitve, ki so po
svetu  v  spotiko.  Pavlovo  pismo  nam  nakazuje  tudi  način,  kako  lahko
vrednotimo in spreminjamo darove drugih celo sredi naših delitev. To nam
daje pogum pri delu za edinost.

Kanada  je  znana  po  svojih  naravnih  lepotah:  gorah,  gozdovih,  jezerih,
rekah,  prostranih  poljih  pšenice  in  treh  oceanih,  ki  jo  oblivajo.  Sega  od
Atlantskega do Tihega oceana, od meje z Združenimi državami do severnega
tečaja. Ponaša se z uspešnim poljedelstvom in bogatimi naravnimi viri. Je tudi
dežela različnih ljudstev, to so prvobitni narodi, Imiti, Metici  (mešanci med
Indijanci in belci) in še mnogi drugi priseljenci z vseh koncev sveta. Imamo
dva narodna jezika,  francoščino in angleščino,  vendar  se mnogi Kanadčani
ponašajo s kulturno in jezikovno dediščino, ki so jo prinesli iz domovine svojih
prednikov. Naše družbene in politične ureditve so često odvisne od jezikovnih,
kulturnih  in pokrajinskih razlik, kljub temu pa si prizadevamo dojeti, kako te
narodne identitete prispevajo k zdravi različnosti Kanade. V to multikulturno
okolje  so  tudi  mnogi  Kristjani  vnesli  svoje  posebne  načine  bogočastja  in
bogoslužja.  Pavlovo  pismo  Korinčanom  se  obrača  na  nas  prav  v  naši
različnosti. Spominja nas, da sestavljamo eno Cerkev, ki živi v različnih krajih
in razmerah. Vabi nas, da se ne osamimo, ali delamo drug proti drugemu,
ampak, da priznamo povezanost z vsemi, ki kličejo Gospodovo ime.

>> 


