
4. Nedelja po Božiču
Evangelij: BESEDA SE JE UČLOVEČILA IN SE NASELILA MED NAMI Jn 1,1-5.9-14

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.
Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bil in svet ja
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. 

 Mašni nameni od 4.1.2015 do 10. 01. 2015:

nedelja, 4.1.  7:30 – za farane
 10h  starši Lukančič, Rovtarske Žibrše 1

ponedeljek, 5.1.  
tretji sveti večer

  Emilijana, devica
   8h  Štefan Sivec, godovna, Petkovec 11

torek, 6.1.   Gospodovo razglašenje – Sveti Trije Kralji, slovesni 
praznik

    8h  Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a
  18h  Jožefa Albreht, obletna, starši in brat Jereb, Rovte 102a

sreda, 7.1.  Sv. Rajmund Penjafortski
 18h – ustanovna maša za leto 2015

četrtek, 8.1.  18h  Karel in Špela Nagode, godovna, dano od Ančke Kogovšek
petek, 9.1.  Sv. Andrej Korsini, škof

 18h  Janez Mlinar, godovna, Rovte 7
sobota, 10.1.   Sv. Gregor iz Nise

   8h  Ivana, Pavel in Jakob Šemrov, obletna, Rovte 100a
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Nekaj podobnega je dejal Tomaž Akvinski v trinajstem stoletju:«Božji Sin,
ki  je  hotel,  da  da  bi  bili  deležni  njegove  božje  narave,  je  privzel  našo
naravno, da bi on, ki je postal človek, ljudi napravil v bogove«. Tudi danes
nas Katekizem Katoliške  Cerkve uči:  »Beseda se je  učlovečila,  da bi  nas
napravila  deležne  božje  narave«.  (KKC,  460).  Vsa  ta  teološka  sporočila
poudarjajo najvišji cilj, ki nam ga namenja Bog. Jezus je postal človek,kakor
mi, da bi mu mi v vsem postali podobni. 

V Petrovem življenju vidimo, ko božja milost ni samo navdihovala njegovih
dobrih lastnosti. Delovala je kot kiparjevo dleto, ki je gladilo Petrove grobe
robove. Zato je mož, ki je odsekal sovražniku uho, počasi postajal človek, ki
je  velikodušno  in  ponižno  v  Cerkev sprejel  nekdanje  sovražnike,  pogane,
mož, ki je nekoč  bolj kot drugo hotel ostati na gori spremenitve in uživati v
Jezusovem veličastvu, je postal mož, ki je daroval življenje za Evangelij in
posnemal Jezusa.                                                                                >>

Nedelja Jezusovega krsta
Evangelij:  NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN   Mr 1,6b-11

Evangelij po Marku

 In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil
pred njim in odvezal jermen njegovega obuvala.  Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo
krstil s Svetim Duhom.«  Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in se je dal Janezu
krstiti v Jordanu. In ko je stopal iz vode, je videl odpirajoča se nebesa in Duha, ki je kakor
golob prihajal nadenj in na njem ostal; in zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni
Sin, nad teboj imam veselje.«

 Mašni nameni od 11.1.2015 do 18.1.2015:
nedelja, 
11.1.

Sv. Pavlin Oglejski, škof
7:30 – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

ponedeljek, 12.1. Čas med letom – Tatjana, mučenka
18h  Katarina Jereb, obletna, Rovtarske Žibrše 4

torek, 13.1. Sv. Hilarij, škof in Cerkveni učitelj
18h  starši Leskovec, Petkovec 23

sreda, 14.1. Sv. Feliks Nolanski, duhovnik
18h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

četrtek, 15.1. Sv. Pavel, puščavnik
18h  Marica Mlinar, obletna, Rovtarske Žibrše 17a

petek, 16.1. Marcel, papež
18h  Ančka Treven od sorodnikov Jeršič

sobota, 17.1. Sv. Anton, puščavnik
 8h  Janez Kunc, obletna, Rovte 64

nedelja, 
18.1.

2. Nedelja med letom
Sv. Marjeta Ogrska, kneginja
Začetek tedna molitve za edinost Kristjanov
7:30 – za farane
10h  Franc Jereb, godovna in vsi  Jerebovi, Rovte 79a

(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
 Taka sprememba seveda ni nekaj, kar dosežemo lahko s svojo voljo ali

branjem življenjepisov  ljudi,  ki  so  sprejeli  božjo  milost  v  življenje,  čeprav
bomo bolj  opogumljeni,  če  bomo veliko  vedeli  o  njih.  Ne,  tako  kot  Peter
moremo  spoznati  Kristusa.  Srečati  moramo  Jezusa  in  pustiti,  da  nam  to
srečanje oblikuje srce in razum, dejanja in pričakovanja. 

V  letošnjem  letu  torej  sprejmimo  dva  sklepa.  Najprej  povejmo
Gospodu: »Rad bi, da bi tvoja milost plemenitila mojo naravo«. Recimo
pa tudi: »Želim si tvojo milost, da ti bom vse bolj podoben, Gospod
pridi in mi pomagaj hoditi po poti, po kateri je hodil Peter. Oblikuj me
po  svoji  podobi«.  Če  se  bomo  držaliteh  dveh  sklepov,  se  nam bo
življenje spremenilo.



Ostala oznanila
* V ponedeljek 5. 1. je sveta maša ob 8h v zimski kapeli. Po maši bo v 

lopi pod zvonikom blagoslov vode, krede in kadila pred praznikom Svetih 
treh Kraljev. Zvečer je tretji sveti večer, zato po stari krščanski navadi 
pokropite in pokadite svoje domove in molite rožne vence.

*  Na praznik Gospodovega razglašenja 6. 1. bosta maši ob 8h in ob 
18h. Veroučenci ta dan nimajo verouka. Udeležijo pa naj se 
praznične svete maše. Otroci, ki ste v adventnem času uporabljali 
»adventni koledar« in zbirali  v šparovčke denarne darove, le-te 
prinesite na sam praznik  v cerkev k jaslicam.

* Od nedelje Jezusovega krsta naprej 11. 1. , se v liturgiji pričenja »čas med 
letom«. Pri delavniških mašah se berejo berila iz knjige: Berila in evangeliji 
za delavnike: 2, leto 1. Liturgična barva je zelena.

*  Na 2. nedeljo med letom, 18. 1.  pričenjamo »Teden molitve za 
edinost Kristjanov«. Vsako leto ga obhajamo od 18. 1. do 25. 1.

* V soboto 24.1. ob 15h bo v veroučni učilnici prvo in drugo preverjanje 
(prebrani dve knjigi) Slomškovega bralnega priznanja. S seboj imejte pisalo 
in barvice.

* V ponedeljek 19.1. ob 19h bo v veroučni učilnici srečanje za sodelavce 
Župnijsko Karitas
Vabilo: 
Župnijska Karitas Rovte vabi k sodelovanju nove karitativne sodelavce vseh 
starosti in z različno izobrazbo, ki bi bili pripravljeni deliti svoj čas ljudem v 
različnih stiskah in oblikah pomoči. Lepo vabljeni mladi in malo manj mladi, 
obeh spolov. Nam se lahko pridružite že na našem letošnjem prvem 
srečanju v ponedeljek 19. januarja po sveti maši ob 19. uri. 
Vse farane prosimo za molitev ter kakršno koli pomoč pri našem delovanju. 
Najlepša hvala vsem, ki nas kakorkoli podpirate. Delujemo že 21. leto. 

Bog naj vam bo vsem bogat plačnik.                   Župnijska Karitas Rovte 
  Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu  
  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
4.1.  Metka Bogataj in Vilma Kunc  Klemen Jereb in Pia Skvarča
6.1  ob 8h – Franja Tušar in Vilma Kunc  ob 18h – Mojca Skvarča in Metka Bogataj

11.1.  Cilka Jereb in Marjana Kavčič  Mojca Skvarča in Helena Rupnik

18.1.  Vilma Kunc in Beti Reven  Marja Čuk in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za januar  Helena Rupnik

  Ministriranje:
Teden od 4.1. do 11.1. Matic Treven In Blaž Lukančič
Teden od 11.1. do 18.1. Jerica Cigale in Blaž Skvarča

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 3.1. do 9.1. sk. 4, od 10.1. do 16.1. sk. 5, od 17.1. do 23.1.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
                Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič       

Oznanila od 4.1.2015 do 18.1.2015, Leto XI. št. 1

MILOST IN ZNAČAJ

Iz med vseh likov v evangelijih nihče ni toliko izpostavljen kot Sveti Peter –
a ne vedno v lepi luči. Poiskusil je hoditi po vodi, pa je skoraj utonil. Prisegel
je,  da  bo  umrl  z  Jezusom,  pa  ga  je  že  čez  nekaj  ur  zatajil.  Poskušal  je
prepričati Jezusa naj ne gre v trpljenje in na križ, zato ga je pograjal: »Postavi
se zadaj, za mano satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božje,
ampak kar je človeško! (Mt 16,23). 

Milost  gradi  na  značaju.  Tako  se  glasi  slavni  izrek  svetega  Tomaža
Akvinskega. Bog je vzel Petrovo vzkipljivo naravo in jo uporabil za širjenje
Cerkve. Po čudežnem ulovu rib je padel na kolena in vzkliknil: »Pojdi od mene
Gospod, ker sem grešen človek«. (Lk 5,8). S tem vročekrvnim in bliskovitim
stavkom je Jezusa prosil,  naj ga pusti samega v njegovih grehih. Jezus pa
seveda za to ni hotel slišati. Petru je obljubil, da bo vso njegovo gorečnost
uporabil za lovljenje ljudi. (prim. Lk 5,10). Peter se je vedno znova izkazoval
za drznega moža, pripravljenega delati to, kar se mu je zdelo prav. 

Na binkoštno nedeljo je poln Svetega Duha pokazal, kakšna je bila njegova
gorečnost, če bi jo vodila božja milost. S prepričljivimi besedami in globokim
prepričanjem je oznanjal vstalega Kristusa, zato se je približno tritisoč ljudi
spokorilo, se dalo krstiti  in izročilo življenje Gospodu. (prim. Apd 2,40-41).
Nato v naslednjih zgodbah Apostolskih del vidimo Petra, ki je vso moč posvetil
oznanjevanju  evangelija  in  širjenju Cerkve.  Milost  je preusmerjala  njegovo
navdušenje, prepričanje in čustva. Vendar za to nikakor ni bil nedejaven. Če
že,  potem  je  postal  odločnejši  in  bolj  pripravljen  uresničevati  to,  kar  je
obljubil. 

Bog je v Petrovem življenju storil še več. Petra je POSVETIL. Morda zveni
malo čudno, toda pojem posvečevanja je tako star, kot prva Cerkev. Atanazij,
škof iz 4. stoletja je zapisa: »Božji Sin se je učlovečil, da bi človek postal Bog«

>>


