
4. Nedelja med letom

Evangelij: MOJE OČI SO VIDELE TVOJE ZVELIČANJE                              Lk 2, 22-32

Evangelij po Luku

 Ko so se dopolnili dnevi njunega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem,
da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi: »Vsak moški prvorojenec
bodi posvečen Gospodu«, in da bi dali v daritev »dve grlici in dva golobčka«, kakor je rečeno v
Gospodovi postavi. In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in
bogaboječ in je pričakoval Izraelove tolažbe in Sveti Duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od
Svetega  Duha,  da  ne  bo  videl  smrti,  dokler  ne  bo  videl  Gospodovega  Maziljenca.  In  po
navdihnjenju je prišel v tempelj. Ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj storili po običaju
postave, ga je tudi on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospod, po svoji
besedi svojega služabnika v miru; zakaj moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred
obličjem vseh narodov: luč v razsvetljenje poganov in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«  

  Mašni nameni od 2.2.2014 do 08. 02. 2014:
nedelja, 
2.2.

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

ponedeljek, 3.2.  Sv. Blaž, škof in mučenec
 18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

torek, 4.2.  Sv. Andrej Corsini, škof
 18h  Miro in Jože Treven, Rovte 106

sreda, 5.2.  Sv. Agata, devica in mučenka
  18h – v čast Nadangelu Mihaelu in v dober namen, Rovte 79

četrtek, 6.2.  Sv. Pavel Niki in drugi japonski mučenci
 18h  Tomaž Reven, godovna, Rovte 57

Prvi petek, 7.2.   18h  starši in brata Cigale, obletna, Petkovec 20
sobota, 8.2. Prva
duhovniška

Prešernov dan
 8h  Francka Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7

*****************************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

V zvezi z onim čudežem, ki ga je storil svetnik na poti v smrt, deli sveta
Cerkev vsako leto na god Svetega Blaža  - Blažev blagoslov. Mašnik pred
tem blagoslovi sveče za ta blagoslov. V obliki križa zvezane jih približa grlu
vsakega, kdor želi prejeti Blažev blagoslov. 

Nekdaj je pri blagoslovu molil  sledečo molitev: »Vsemogočni in preblagi
Bog, ti si vse razno katere stvari na svetu ustvaril s samo besedo in si hotel,
da se je za prenovitev človeštva ista Beseda učlovečila,  ki je po njej vse
nastalo; ti si velik in neizmeren, strašen in hvalevreden ter čudodelen; da je
vero v tebe spoznaval,  je sloveči učenec in škof sveti Blaž brez strahu pred
mnogoterimi  mučili  ter  srečno dosegel  polno mučeništvo  in ti  si  mu med
drugimi milostmi dal to prednost, da je s svojo močjo ozdravljal vse bolezni
grla; zatorej tvoje veličanstvo ponižno prosimo , ne glej na naše zadolženje,
ampak po njegovih zaslugah in prošnjah.                                            >>

5. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTJANI SO SOL IN LUČ SVETA                                               Mt 5, 13-16

Evangelij po Mateju

 Vi ste sol zemlje; če pa se sol spridi, s čim se bo solila? Za nič drugega ni več, kakor da se proč
vrže in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi
ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj
vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. 

   Mašni nameni od 9.2.2014 do 16.2.2014:
nedelja, 9.2.  7:30h – za farane

 10h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
ponedeljek, 10.2.  Sv. Sholastika, devica

 18h  Marija Trpin, obletna, dano Petkovec 35
torek, 11.2.  God Lurške Matere božje – svetovni dan bolnikov

 18h  Hladnikovi,  Petkovec 37d
sreda, 12.2.  18h  Vinko Cigale in starši, godovna, dano od Gor. Logatca
četrtek, 13.2.  Sv. Katarina Ricci, redovnica

 18h – ustanovna maša za leto 2014
petek, 14.2.  Sv. Valentin, mučenec

18h  starši Jereb, obletna, Rovte 132
sobota, 15.2.   8h  Janez Kunc, trideseti dan, Rovte 64
nedelja, 
16.2.

6. nedelja med letom 
 7:30h – za farane
 10h  Frančiška Modrijan, Rovte 82a

  (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Ublaženi  blagovoli  te  sveče  blagosloviti  in  s  svojo  častitljivo  dobroto,
posvetiti deleč svojo milost: da bodo vsi, kateri se jih bodo iz prave vernosti
dotaknili  z grlom, po zasluženju trpljenja, vsake bolezni v grlu rešeni in te
bodo v tvoji sveti Cerkvi zahvaljevali zdravi in veseli ter hvalili tvojo slavno
ime, blagoslovljeno na vekov veke, Amen.«
Duhovnik moli in podeli blagoslov z besedami: »Na priprošnjo Svetega Blaža, 
škofa in mučenca, naj te reši Bog bolezni v grlu in vsakega drugega zla. V 
imenu Očeta in Sina  in Svetega Duha. Amen. 
******************************************************************
Delati dobro, ne da bi vedeli
Stara  Sufitska zgodba govori o dobrem človeku, ki mu je Bog zagotovil, da 
mu bo uslišal eno prošnjo. Mož je dejal, da si želi, da bi delal dobro, ne da bi 
za to vedel. Bog mu je zagotovil, da bo njegovo prošnjo uslišal. Bog je videl, 
da je to tako dobra zamisel, da bo isto željo izpolnil vsakemu človeku, ki ga bo
za to prosil.                                    Božo Rustja – Drobne zgodbe z biserom
**************************************************************
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 1.2. do 7.2. sk. 4, od 8.2. do 14.2. sk. 5, od 15.2. do 21.2.



   Ostala oznanila
* Na praznik Jezusovega darovanja ali svečnico 2.2. je pri obeh mašah

blagoslov sveč. Sveče za blagoslov si poskrbite sami.  Pri  maši odpade:
pozdrav, skupno kesanje in Gospod usmili se. Sveta maša se prične s Slavo.

* V ponedeljek 3. 2. obhajamo god Svetega Blaža, škofa in mučenca.
Po maši bo blagoslov Svetega Blaža. Duhovnik moli pri blagoslovu nad
vsakim molitev: »Na prošnjo Svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog
varuje bolezni  v  grlu in  vsakega drugega zla.  V imenu Očeta in  Sina in
Svetega Duha«. Vsak odgovori z besedo: Amen.

*  Za prvi petek v mesecu februarju 7. 2. bom v dopoldanskem času
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo
zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z
Najsvetejšim.

*  Na prvo soboto 8. 2. bomo po maši zmolili litanije Matere božje in
molili za nove duhovne poklice, ter prejeli blagoslov. 
Ker je ta dan Prešernov dan, prvi razred nima verouka.

* Na 5. nedeljo med letom 9. 2. bo pri obeh mašah nabirka namenjena za
Teološko fakulteto v Ljubljani.

*  V torek 11. 2. obhajamo god Lurške Matere božje, zato je ta dan
»Svetovni dan bolnikov«. Pri maši se bomo spomnili  vseh bolnikov, ki
trpijo duševno ali fizično, spomnili pa se bomo tudi vseh, ki svoje življenje
žrtvujejo za bolne in starejše, ter zanje skrbijo.

* Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu nad Ljubljano
vabita osmošolce in devetošolce na  informativna dneva v petek, 14. 2.
2014 ob 9h in 15h in v soboto 15. 2. 2014 ob 9h. Vabljeni vsi, ki se odločate
o vpisu na srednje šole.

*  V  Zavodu  svetega  Stanislava  deluje  tudi  malo  semenišče,  namenjeno
fantom, ki čutijo v sebi duhovni poklic in ga želijo ob duhovnem vodstvu v
srednješolskem obdobju  jasneje  spoznati  in  oblikovati.  Interesenti  lahko
pokličejo na: 031 257 802 (dr. Roman Globokar).

*  Tudi  v  študentskem domu Janeza F.  Gnidovca  od 1.  1.  2014 že zbirajo
prijave za sprejem v študijsko leto 2014/15. Več o tem lahko preberete na
naši  spletni  strani:  http://jfg.stanislav.si (dr.  Roman  Globokar,  direktor
zavoda).

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

2.2. Tadeja Gnezda in Veronika Kavčič Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
9.2. Metka Bogataj in Vilma Kunc Marja Čuk in Pia Skvarča
16.2. Matjaž Gnezda in Beti Reven Helena Rupnik in Klemen Jereb

Pogrebne maše za februar  Helena Rupnik

   Ministriranje:
Teden od 2.2. do 9.2. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 9.2. do 16.2. Ambrož Cigale in Jerica Cigale

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

Oznanila od 2.2.2014 do 16.2.2014, Leto X. št. 3

SVETI BLAŽ, škof in mučenec

Čaščenje  svetega  Blaža  je  med  vernim  katoliškim  ljudstvom  močno
razširjeno. Posebno se odlikujejo v pobožnosti do tega svetnika naši bratje
Hrvatje, zlasti Dalmatinci. Mesto Dubrovnik si ga je izbralo že davno, morda
že  v  desetem,  gotovo  pa  v  dvanajstem  stoletju  za  svojega  posebnega
zavetnika. V pra stari dobi so mu sezidali cerkev tik pri mestnih vratih »Pila«,
drugo lepšo in večjo pa v najlepšem delu mesta, kjer še danes stoji. V vseh
drugih  cerkvah  je  sveti  »Vlaho«,  tako  kličejo  Hrvatje  svetega  Blaža  –
upodobljen  v  različnih  slikah  in  kipih.  V  stolnici  pa  hranijo  dragocenem
relikviariju velik del svetnikovih ostankov svojega mogočnega patrona. Ko je
bil  Dubrovnik  še  samostojna  republika,  je  imel  sliko  svetega  Blaža  na
državnem pečatu in na kovanem denarju. In še vedno je znamenje pravega
Dubrovčana posebna pobožnost in neomajno zaupanje do svetega »Vlaha«. K
njegovi priprošnji se zateka v vseh potrebah, dušnih in telesnih. -Ljudstvo se
rado  zateka  k  svetemu  Blažu  tudi  v  drugih  krščanskih  deželah,  tako  v
vzhodnih, kakor v zahodnih . V Rimu je zavetnik najmanj petih cerkva.

V eni zadevi pa kliče svetega Blaža na pomoč vesoljna Cerkev: Sveti Blaž je
poseben patron zoper vratne bolezni. Legenda, ki ki se opira na zgodovinsko
jedro,  pripoveduje,  da je  bil  sveti  Blaž  najprej  zdravnik,  potem pa škof  v
Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar Licimij Kristjane preganjati, so pripeljali
tudi svetega Blaža. Peljali so ga pred sodnika. Nasproti mu je prihitela vdova s
svojim edinim sinom, ter jokaje prosila svetnika, naj reši sina gotove smrti.
Revež je bil požrl ribjo kost, pa mu je niso mogli spraviti iz grla. Trpel je silne
bolečine, toliko, da ga ni že zadušilo. Sveti Blaž je nekoliko pomolil, mladeniča
blagoslovil in ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam pa je šel naprej v strašno
trpljenje in smrt. Neusmiljeno so ga rablji  tepli,  potem z železnimi grebeni
trgali; naposled ga je sodnik dal obglaviti.  Zgodilo se je to najbrž  leta 316
pod cesarjem Licimijem.                                                                    >> 

http://jfg.stanislav.si/

