
2. Nedelja med letom
Evangelij: PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM                       Jan 1,35-42

Evangelij po Janezu
Naslednji dan je Janez spet stal tam in z njim dva izmed njegovih učencev; in ko se je
ozrl v mimo gredočega Jezusa, je rekel: »Glejte, Jagnje božje!« Oba učenca sta slišala
njegove besede in sta šla za Jezusom. Jezus pa se obrne in, ko ju vidi, da gresta za njim,
jima reče:  »Kaj  iščeta?« Odgovorita  mu:  »Rábi  (kar  pomeni  učenik),  kje  stanuješ?«
Veli jima: »Pridita in poglejta!« Šla sta in videla, kje stanuje, in sta tisti dan ostala pri
njem. Bilo je okoli desete ure. Eden izmed dveh, ki sta to slišala od Janeza in šla za
Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta najprej najde svojega brata Simona in mu
reče: »Našli smo Mesija« (kar pomeni Kristus – Maziljenec). In privedel ga je k Jezusu.
Jezus ga pogleda in reče:  »Ti  si  Simon,  Janezov sin:  ti  se boš imenoval  Kefa,« kar
pomeni Peter.  
 Mašni nameni od 18.1.2015 do 24. 01. 2015:
nedelja, 
18.1.

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

ponedeljek, 19.1.   18h  starši Jereb in Terezija Pivk. Obletna. Rovte 35
torek, 20.1.   Sv. Fabijan. Papež in mučene in Sebastijan, mučenec

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

 18h  Neža Filipič, godovna, Rovte 100a
četrtek, 22.1.  18h  Slavka Novak, obletna, Petkovec 36
petek, 23.1.  18h  Pavle Loštrek, godovna, Rovte 94
sobota, 24.1.   Sv. Fančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

   8h  starši in bratje Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 18
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Papež  Frančišek  piše:  »Duhovna  posvetnost  nekatere  kristjane  vodi  v
vojno z drugimi kristjani, ki so jim v napoto pri njihovem pehanju za oblast,
prestiž, ugodje in gospodarsko varnost (Veselje evangelija št. 98). 

Omenjena  konkurenca  na  verskem področju  je  prizadelo  tudi  življenje
tradicionalnih  krščanskih  Cerkva,  katerih  članstvo  se  je  zmanjšalo  ali  pa
miruje. Uveljavila se je misel, da je močna in dinamična tista Cerkev, ki ima
veliko število članov. Posledica je težnja, ki jo srečujemo v mnogih krogih
tradicionalnih Cerkva, da se oddaljujejo od iskanja vidne edinosti krščanske
Cerkve. 

Čeprav se je ob štetju leta 2010 86,8 % prebivalcev Brazilije izreklo za
Kristjane,  je  nasilje  v  tej  državi  močno  navzoče.  Zdi  se,  da  visok  delež
krščanske pripadnosti sam po sebi še ne zagotavlja nenasilnega vedenja in
spoštovanja  človeškega  dostojanstva.  To  trditev  osvetljujejo  naslednji
podatki. 

Nasilje  do žensk: med letom 2000 in 2010 je bilo  v Braziliji  umorjenih
43.700 žensk, 41% od teh, ki so žrtve nasilja trpijo nasilje v domači hiši. >>

3. Nedelja med letom – Nedelja Svetega Pisma
Evangelij:  SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU                              Mr 1,14-20

Evangelij po Marku

Ko pa so Janeza vrgli v ječo, je Jezus prišel v Galilejo in je oznanjal evangelij o božjem
kraljestvu, govoreč: »Čas se je dopolnil in božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se
in verujte evangeliju!« Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja,
Simonovega brata, ko sta mreže metala v morje; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je
rekel: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila
in šla za njim. Ko je od tam šel malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in
njegovega brata Janeza; tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže; takoj ju je
poklical in zapustila sta svojega očeta Zebedeja z najemniki v čolnu in odšla za njim. 

 Mašni nameni od 25.1.2015 do 1.2.2015:
nedelja, 
25.1.

Sklep tedna molitve za edinost Kristjanov
Spreobrnitev apostola Pavla
7:30 – za farane
10h  Peter Križaj, dano Rovte 10

ponedeljek, 26.1. Sv. Timotej in Tit, škofa
18h  Angela in Pavla Kunc, Rovte 93

torek, 27.1. Sv. Angela Merici, devica in redovna ustanoviteljica
18h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 38

sreda, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
18h  Silva Meden, Rovtarske Žibrše 42

  Jože Treven, obletna, Rovte 13, somašuje gospod Jože Treven
četrtek, 29.1. 18h  Rudolf in Vinko Albreht, obletna, Praprotno Brdo 6
petek, 30.1. Sv. Martina, devica in mučenka

18h  Marija Brence, obletna in Alojz, Petkovec
sobota, 31.1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj

 8h  starši in sestra Petrovčič, Petkovec 18
nedelja, 
1.2.

4. Nedelja med letom
Sv. Brigita Irska, opatinja
7:30 – za farane
10h  Frančiška Marolt, obletna in Edo Marolt, obletna, Petkovec 42

(Nadaljevanje iz druge strani) 
 Nasilje  do  domorodcev:  Ta  se  kaže  z  velikimi  načrti  hidroelektrarn  in

širitvijo  kmetijskega  podjetništva.  Leta  2011  je  bilo  objavljeno  poročilo  o
nasilju nad domorodci. 450 načrtov poteka po ozemlju domorodcev. Poročilo
omenja,  da  je  bilo  med  leti  2003  in  2011  umorjenih  500  pripadnikov
domorodcev; 62,7%. Teh umorov je bilo v državi Mato Gorosso do Sul. Letno
povprečje umorov domačinov je 55,8%. 

Premagovanja vseh različnih oblik nestrpnosti se je treba lotiti na pozitiven
način  –  tako,  da  spoštujemo  zakonito  različnost  in  podpisan  dialog,  ki  je
zanesljiva pot do sprave in miru v zvestobi Evangelija. 



Ostala oznanila
* Župnija Hotedršica vabi v nedeljo 18. 1. ob 10h  na Antonovo nedeljo. 

Somaševanje vodi novi ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
*  Vsako leto od 18. 1. do 25. 1. obhajamo ekumensko osmino ali 

teden molitve za edinost med kristjani. Gradivo za letošnji teden so 
pripravili kristjani iz Brazilije, ki nam je znana bolj po športnih dogodkih, 
manj pa po tem, da je to največja nacionalna katoliška skupnost na svetu, 
saj šteje okrog 130 milijonov katoličanov. Velik delež imajo tudi protestanti 
(23% tj. prek 40 milijonov), predvsem binkoštniki in evangeličani. 
Vsak dan bomo prebrali in premišljevali odlomek poročila o srečanju Jezusa 
in Samarijanke pri vodnjaku. Za rdečo nit so brazilski kristjani izbrali 
Jezusove besede: »DAJ MI PITI« (Jn 4,7). Jezus prosi za vodo, ki pogasi 
telesno žejo, ob enem pa daje vodo, ki poteši neizmerno večjo žejo duše po 
Bogu, po njegovi besedi, sprejetosti in ljubezni »vodo, ki teče v večno 
življenje«. 
V teh dneh želimo prispevati vsaj kakšen kamenček v dragocen mozaik 
edinosti, ki ga skrivnostno gradi in sestavlja Bog- z molitvijo, darovanjem 
trpljenja, s premišljevanjem ali z dejanji ljubezni. Sveti Duh je med kristjani
prebudil to hrepenenje, Sveti Duh bo ta načrt z našim sodelovanjem 
privedel do konca.

* V ponedeljek 19.1. ob 19h bo v veroučni učilnici srečanje Župnijske 
Karitas, za vse sodelavce in nove prostovoljce. Udeležil se ga bo tudi tajnik 
Škofijske Karitas Ljubljana, g. Jože Kern.

* V sredo 21. 1. bo v veroučni učilnici srečanje za vse člane ŽPS. Tema 
srečanja je: Moja poklicanost in poslanstvo – Na poti k izviru št.10, str.41. 

* V soboto 24.1. ob 15h bo v veroučni učilnici prvo in drugo 
preverjanje (prebrani dve knjigi) Slomškovega bralnega priznanja. 
Tisti ki ste se prijavili prinesite s seboj pisalo in barvice.

* Tečaj priprave na krščanski zakon bo v naši dekaniji na Vrhniki v 
župnišču, Voljčeva 21 ob 19h. Termini: 31. 1-1.2., 7.-8. in 14. februar. 
info: 01 750 27 50.

  Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu  
  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
18.1.  Vilma Kunc in Beti Reven  Marja Čuk in Matjaž Gnezda
25.1.  Marija Lukančič in Veronika Kavčič  Jerneja Kunc in Branka Jereb
1.2.  Marjana Kavčič in Tadeja Gnezda  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za januar  Helena Rupnik
Pogrebne maše za februar  Tadeja Gnezda

  Ministriranje:
Teden od 18.1. do 25.1. Alen Bogataj in Martin Kavčič
Teden od 25.1. do 1.2. Timotej Treven in Anže Treven

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 17.1. do 23.1. sk. 6, od 24.1. do 30.1. sk. 7, od 31.1. do 6.2.

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

Oznanila od 18.1.2015 do 1.2.2015, Leto XI. št. 2

MOLITVENA OSMINA 2015 - »DAJ MI PITI«

V 4. poglavju Janezovega evangelija srečujemo Jezusa kot tujca. Utrujen in
žejen  se  ustavi  pri  vodnjaku.  Potrebuje  pomoč  in  prosi  vode.  Žena  je
domačinka in vodnjak pripada njenemu ljudstvu, njenemu izročilu. Posoda za
zajemanje je njena in samo ona ima dostop do vode. A tudi ona je žejna.
Njuno srečanje nudi priložnost za oba. Jezus s tem, ko pije vodo, ki mu jo
ponudi  Samarijanka,  ne  preneha  biti  Jud.  Samarijanka  ostane  to,  kar  je,
medtem ko  se  oklene  Jezusove  poti.  Ko  oboji  spoznamo,  da  imamo  iste
potrebe, se lahko začnemo med seboj dopolnjevati in bogatiti. »Daj mi piti!« -
te besede predpostavljajo, da oba, Jezus in Samarijanka, prosita za nekaj, kar
potrebujeta in kar eden lahko da drugemu. Pomagajo nam do spoznanja, da
osebe, skupnosti, kulture, verstva in narodnosti potrebujejo drug drugega. 

Cerkev in verski kontekst v Braziliji: Brazilijo štejemo med zelo religiozne
dežele. Tradicionalno velja za deželo, v kateri odnose med družbenimi razredi
in  etničnimi  skupinami  zaznamujejo  določena  »prisrčnost«.  Toda  Brazilija
doživlja  obdobje  naraščajoče  nestrpnosti,  ki  se  kaže  v  močni  navzočnosti
nasilja,  ki je zlasti  usmerjeno proti  manjšinam in ranljivim skupinam ljudi:
proti črncem, mladim, istospolnim, proti tistim, ki prakticirajo afro-brazilsko
religijo, proti ženskam in domorodcem. Nestrpnost je postala bolj vidna ob
dogodku, ki se je zgodil 12. oktobra 1995, na praznik zavetnice Brazilije, Naše
Gospe Aparecida in ki je pokazal, da ima Brazilija tudi drugačen obraz. Takrat
je neki škof novopentekostalne cerkve med TV prenosom brcnil v Marijin kip.
Od tlej so se zvrstili še drugi primeri nestrpnosti med Kristjani. Imeli smo tudi
podobne primere nestrpnosti Kristjanov do drugih verstev, zlasti do tistih, ki
pripadajo afro-brazilski in domorodski tradiciji. 

Logika,  ki  podpira  takšno  ravnanje  je  tekmovanje  na  verskem  tržišču.
Tekmujejo  za  prostor  v  medijih,  v  pridobivanju  novih  članov  ter  javnih
sredstev za pomembnejše dogodke.                                                      >>


