
4. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS UČI, KAKOR KDOR IMA OBLAST                              Mr 1,21-28

Evangelij po Marku

Pridejo v Kafarnaum.  Takoj  v  soboto je  stopil  v  shodnico in  učil.  In  nad njegovim
naukom so strmeli, zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismouki. Bil je
pa  v  shodnici  človek z  nečistim duhom,  ki  je  zakričal:  »Kaj  imaš  ti  z  nami,  Jezus
Nazarečan?  Si  prišel,  da  nas  pogubiš?  Vem,  kdo  si  –  svetnik  božji.«  Jezus  mu  je
zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« In nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim
glasom ter šel iz njega. In ostrmeli so vsi, tako da so se med seboj vpraševali: »Kaj je
to? Nov nauk, nauk z oblastjo? Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« In
glas o njem se je hitro razširil po vsej okolici v Galileji.   
 Mašni nameni od 1.2.2015 do 07. 02. 2015:
nedelja, 1.2.  Sv. Brigita Irska, opatinja

7:30 – za farane
10h  Frančiška Marolt, obletna in Edo Marolt, obletna, Petkovec 42

ponedeljek, 2.2.   Jezusovo darovanje, Svečnica, praznik
   8h  starši Cigale in brata, obletna. Petkovec 20
 18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

torek, 3.2.   Sv. Blaž, škof in mučenec 
  18h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16

sreda, 4.2.  Sv. Andrej Corsini, škof
 18h  Erna Košir, obletna, Rovte 82c

četrtek, 5.2.  Sv. Agata, devica in mučenka
 18h  Anton Artač in Frančiška, godovna, Rovte 91

petek, 6.2. Prvi 
Petek 

 Sv. Pavel Miki in drugi Japonski mučenci
18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82

sobota, 7.2. Prva 
duhovniška

  8h  Marija Jereb, Rovte 151

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Naše priprošnje so učinkovitejše  tako kot molitve kraljice Estere. Pomaga
nam odstraniti obup in malodušje, Boga pa gane, da nas potolaži, kakor je
potolažil  Nehemija  in  Danijela.  Iskren  post  in  molitev  nam  približata
Gospoda, da odkrijemo moč za boj s skušnjavami, tako kot se jim je Jezus
upiral v puščavi. 

Nenazadnje bo ponižen, z molitvijo prežet post ganil Gospoda, da nam bo
razodel svojo voljo za življenje, kakor jo je razodel Pavlu in Barnabu. Tak
post  in  molitev  lahko  celo  spremenita  tok  zgodovine.  Med  vladavino
Judejskega  kralja  Jozafata  so  sovražni  narodi  sklenili  zavezo  in  ga  hoteli
napasti. Jozefat je v vojaško strategijo vključil tudi post vsega ljudstva. Vodil
je  ljudstvo  v molitvi  in  priznal:  »mi  smo namreč  nemočni  pred to  veliko
množico, ki prihaja nad nas. Ne vemo, kaj naj storimo: vate so uprte naše
oči«. Nato so na bojišču zapeli slavilno pesem! Bog pa jih je uslišal in uničil
njihove sovražnike. (prim. 2 Krn 20 20-23).                                         >>  

5. Nedelja med letom
Evangelij:  OZDRAVIL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE                              Mr 1,29-39

Evangelij po Marku

Ko so prišli iz shodnice, so z Janezom in Jakobom takoj stopili v hišo Simona in Andreja.
Simonovo taščo pa je tresla mrzlica in brž mu povedo o njej. Pristopil je, jo prijel za roko
in jo  vzdignil.  Pri  tej  priči  jo  je mrzlica  zapustila in  ona jim je  stregla.  Ko pa se je
zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence in vse mesto je
bilo zbrano pri vratih. Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi, in
mnogo hudih duhov izgnal, toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. Zjutraj, ko
je bilo še zelo temno, je vstal in odšel, se napotil na samoten kraj in tam molil. Simon in
njegovi tovariši so pohiteli za njim in, ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« In rekel
jim je: »Pojdimo drugam, v bližnje trge, da bom tudi tam učil, kajti za to sem prišel.« In
hodil je okoli, učil v njihovih shodnicah po vsej Galileji in izganjal hude duhove. 

 Mašni nameni od 8.2.2015 do 15.2.2015:
nedelja, 
8.2.

Prešernov dan – kulturni praznik
7:30 – za farane
10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek, 9.2. Sv. Apolonija, devica in mučenka
18h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42

torek, 10.2. Sv. Sholastika, devica
18h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

sreda, 11.2. God Lurške Matere božje, svetovni dan bolnikov
18h  Viktor Kogovšek, Petkovec 22

četrtek, 12.2. 18h  Lojze Kavčič, Petkovec 6a
petek, 13.2. 18h – v zahvalo za zdravje, Zavratec 
sobota, 14.2. Sv. Valentin, mučenec

 8h  Zdravka Trpin in Franc, godovna, Rovte 160
nedelja, 
15.2.

6. Nedelja med letom
7:30 – za farane
10h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28

****************************************************************************************
(Nadaljevanje iz druge strani) 

PRIBLIŽAJMO SE MU Z VELIKODUŠNOSTJO. Post in molitev povežemo čez
dobrodelnostjo. Ko se čemu odrečemo, spoznamo, da se nam srce omehča za
klice  ubogih.  Dobimo  občutek,  kaj  predstavljajo  dan  za  dnem  in  to  nas
spodbudi k večji radodarnosti. Bog od nas pričakuje prav to. Bog želi, da bi
nam poštenje omehčalo srce. Približuje se nam tudi ob raznih ubogih bratov in
sester. 

Konec  koncev je  post,  povezan  z  molitvijo  in  darovanjem ubogim eden
najboljših načinov, da Jezusu izkažemo ljubezen. Ker nam vse troje pomaga,
da se približamo Gospodu, ga bo ganilo tudi, da se nam bo približal. In kadar
pride Jezus k nam, nas napolni z ljubeznijo. Povzdigne nas in nas potolaži ter
spremeni, da mu postajamo vse bolj podobni. 



Ostala oznanila
* V ponedeljek 2. 2. obhajamo praznik Jezusovega Darovanja ali 

Svečnico. Sveti maši bosta ob 8h in 18h. Pri obeh mašah bo blagoslov 
svečk. Svečke boste lahko vzeli pred mašo v lopi pod zvonikom. 

* Na god Svetega Blaža 3. 2. bo po večerni sveti maši v zimski kapeli 
blagoslov Svetega Blaža, škofa in mučenca.

* Za prvi petek, 6. 2. v mesecu februarju bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Zvečer bomo po maši 
zmolili litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 7. 2. bomo po maši zmolili litanije Matere božje, 
molili za  duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na god Lurške Matere božje 11. 2. obhajamo svetovni dan bolnikov. 
Ta dan bo po maši v zimski kapeli srečanje za birmance in njihove 
starše s sestro Rebeko Kenda. Ob tej priliki bo sestra imela posebno 
katehezo zanje. 

* Na 2. postno nedeljo 1. 3. 2015 bo po naših župnijah potekal izbor novih 
članov Župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS) za dobo naslednjih pet let. 
Izvoljeni so lahko tisti, ki so dopolnili 16 let in so prejeli zakramente 
uvajanja. Volilne liste boste prejeli na to nedeljo in jih izpolnjene prihodnjo 
nedeljo (8. 3.) oddate v nabiralnik v cerkvi. V naši župniji bomo istočasno 
volili tudi nove člane Gospodarskega sveta (GS), prav tako za dobo petih let.
Za ŽPS in GS bo skupni en glasovalni list z navodili. Že sedaj razmišljajte, 
koga boste predlagali in ga vpisali v glasovalni list. Na drugi strani 
glasovnice bo napisano, kaj je to ŽPS, kako je sestavljen, katere so naloge 
ŽPS, komisije v ŽPS in kako deluje. Za člane Gospodarskega sveta izberite 
dobre gospodarje, ki so v življenju že kaj naredili s poštenim delom in 
odgovornostjo, tako zase, kot za skupno in javno dobro ter v blagor cerkve. 

* 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
1.2.  Marjana Kavčič in Tadeja Gnezda  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
2.2. ob 8h Franja Tušar in Vilma Kunc ob 18h Metka Bogataj in Cilka Jereb
8.2.  Marjana Kavčič in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Klemen Jereb
15.2.  Marja Čuk in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Branka Jereb

Pogrebne maše za februar  Tadeja Gnezda

  Ministriranje:
Teden od 1.2. do 8.2. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 8.2. do 15.2. Matic Treven in Blaž Lukančič

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 31.1. do 6.2. sk. 8, od 7.2. do 13.2. sk. 9, od 14.2. do 20.2.

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

Oznanila od 1.2.2015 do 15.2.2015, Leto XI. št. 3

PRIBLIŽAJMO SE BOGU

Vsak odnos je dvosmeren. Bog ne more narediti vsega; vračati mu moramo
pozornost. V Jakobovem pismu piše, da se moramo približati Bogu, da se bo
tudi on lahko nam približal (Prim. Jak 4, 8). Tu nam pride prav post, ki je
eden najučinkovitejših  načinov, s katerim se lahko približamo Gospodu, zlasti
v tem času milosti. 

PRIBLIŽAJMO SE MU PRI SPOVEDI. Bogu se približamo, če pridemo k njemu
ter se pri maši in molitvi pogovarjamo z njim, če ga častimo in poslušamo
njegovo besedo v Svetem Pismu. Toda Jakob nas še posvari pred ovirama, ki
nam lahko preprečujeta, da bi se približali Bogu. Najprej reče: »Umijte si roke
grešniki«. Nato pa doda:  »očistite si srca, vi, ki ste v duši razdvojeni«. (Jak
4,8). Prva ovira je naš greh, druga pa razdvojenost duše. 

Za greh ni boljše rešitve kot zakrament sprave. Tam se očistimo preteklih
grehov – ne le tega, kar smo mislili in izrekli, temveč tudi dejanj, s katerimi
smo si »umazali roke«. Tako kot se je gobavec priklonil pred Jezusom rekoč:
»Gospod,  če  hočeš,  me  moreš  očistiti«,  se  tudi  pri  spovedi  ponižamo  in
priznamo, da smo postali nečisti. Skesani smo se mu približali, on pa se nam
je približal z odpuščanjem, ljubeznijo in sočutjem. 

PRIBLIŽAJMO  SE  MU  S  POBOŽNOSTJO.  Jezusova  prilika  o  farizeju  in
cestninarju dobro ponazarja razdvojenost in razpetost na dva konca. Oba sta
šla v tempelj molit. Farizejeva molitev je bila sebična. Zahvaljeval se je Bogu,
da ni tak kot drugi. Cestninar pa je molil preprosto: »Bog, bodi milostljiv meni
grešniku«!  Cestninar  ni  bil  razdeljen.  Ni  poskušal  opravičiti  svojih  grehov,
ampak jih je samo priznal. In zato ga je Bog opravičil in povzdignil. 

PRIBLIŽAJMO SE MU S PRIPROŠNJO. Post  s skesanim srcem in mislimi,
usmerjenim k Gospodu, vpliva na Boga. Jakob nam je obljubil, da nas bo Bog
pritegnil k sebi, če se mu bomo približali.                                             >>


