
2. Nedelja po Božiču
Evangelij: BESEDA JE MESO POSTALA IN SE NASELILA MED NAMI    Jn 1,1-5.9-14
Evangelij po Janezu
Mašni nameni od 3.1.2016 do 09. 01. 2016:
nedelja, 3.1. Presveto Jezusovo ime

7:30h – za farane
10h  Marica in Ludvik Skvarča, Rovte 11

ponedeljek, 
4.1.

Sv. Angela Folinjska, redovnica
18h  Jože Lukančič, obl.,Marjanca, god., Rovtarske Žibrše 16

torek, 5.1.Tretji
sveti večer

Sv. Janez Nepomuk Neumann, škof
7:30h  Rudolf in Vinko Albreht, obletna, Praprotno Brdo 6

sreda, 6.1. Gospodovo razglašenje – Sveti trije Kralji, slovesni 
praznik – Gašper, Miha, Boltežar
7:30h  Jožefa Albreht, obl. in vsi  iz družine Jereb, Rovte 
102a
18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82

četrtek, 7.1. Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
18h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

petek, 8.1. Sv. Severin Noriški, opat
18h  Florijana Čuk, obletna, Petkovec 10

sobota, 9.1. 17h  Julijana Jeršič, trideseti dan, Praprotno Brdo

Pomen Svetih vrat: 
»Sveta vrata vrata označujejo prehod, ki ga mora vsak kristjan narediti od greha

k milosti. Jezus je rekel: Jaz sem vrata! (Jn 10,7), s čimer je označil, da nihče ne
more priti k Očetu, razen po njem. Ta označba, ki jo Jezus daje o sebi, izpričuje, da
je On edini Odrešenik, ki ga je poslal Oče. Prehod skozi vrata je priznanje, da Jezus
Kristus  Gospod,  okrepitev  vere  vanj,  da  bi  živeli  novo  življenje,  ki  ga  je  oče
naklonil«. (Janez Pavel II., Skrivnost učlovečenja, 8). 

Papež Frančišek je v svoji buli Obličje usmiljenja zapisal: »Ko bomo stopili skozi
Sveta vrata,  se bomo pustili  objeti  Božjemu usmiljenju in se bomo obvezali,  da
bomo tudi mi usmiljeni z drugimi, kakor je Oče z nami.« (št.14). Prvič v zgodovini
svetih let bo mogoče odpreti Sveta vrata – Vrata usmiljenja – tudi v stolnicah po
svetu, ter v pomembnih romarskih svetiščih. 

Pomen odpustkov: 
Sestavni del jubilejnega dogajanja so tudi odpustki. »Dosežena sprava z Bogom,

pa ne izključuje raznih posledic greha, katerih se moramo očistiti. Ravno na tem
področju dobijo dobijo pomen odpustki, s katerimi je izražen popoln dar božjega
usmiljenja!  Z  odpustkom je  skesanemu  grešniku  odpuščena  časna  kazen  za  že
odpuščene grehe glede na Krivdo«. (Janez Pavel II., Skrivnost odrešenja 9). Prehod
skozi Sveta vrata za dosego odpustka mora biti povezan s spovedjo, sveto mašo in
premišljevanjem o usmiljenju. K temu spada izpoved vere, molitev za papeža in po
njegovem namenu za blagor Cerkve in vsega sveta.                                   >>

Nedelja Jezusovega Krsta
Evangelij: OČE PRIČUJE O SINU                                Lk 3,15-16.21-22

 Mašni nameni od 10.1.2016 do 17.1.2016:
nedelja, 10.1. Sv. Gregor Niški, škof in Cerkveni učitelj

7:30h – za farane
10h  Francka Marolt, obletna, Petkovec 42

ponedeljek, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof
18h  starši Molk in Laknar, Rovtarske Žibrše 9

torek, 12.1. Tatjana, mučenka
18h  Jakob in Pavle Šemrov, Rovte 77a

sreda, 13.1. Sv. Hilarij, škof in Cerkveni učitelj
18h – Ustanovna maša za leto 2016

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

petek, 15.1. Pavel iz Teb, puščavnik
18h – v čast Materi božji za zdravje, Rovte 6

sobota, 16.1. Sv. Marcel
nedelja, 17.1. Sv. Anton Puščavnik

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

Premišljevati o telesnih in duhovnih delih usmiljenja: 
»Odkrijmo  znova  dela  telesnega  usmiljenja:  lačne  nasititi,  žejne  napojiti,  nage

obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati.
In ne pozabimo na dela duhovnega usmiljenja: dvomljivcem svetovati, zmotne učiti,
grešnike svariti,  žalostne tolažiti,  žalivcem odpusti,  nadležne prenašati,  za žive in
mrtve Boga prositi«. (papež Frančišek, obličje usmiljenja 15).

Seznam svetih let od začetka do danes: 
1300: Bonifacij VIII.
1350: Klemen VI. 
1390: razglasil Urban VI., vodil Bonifacij IX.
1400: Bonifacij IX. 
1423: Martin V. 
1450: Nikolaj V. 
1475: razglasil Pavel II., vodil Sikst IV. 
1500: Aleksander VI. 
1525: Klemen VII. 
1550: razglasil Pavel III., vodil Julij III. 
1575: Gregorij XIII. 
1600: Klemen VIII.
1625: Urban VIII. 
1650: Inocenc X. 
1675: Klemen X. 

1700: odprl Inocenc XII., zaključil 
Klemen XI. 
1725: Benedikt XIII. 
1750: Benedikt XIV. 
1775: razglasil Klemen XIV., vodil Pij VI.
1825: Leon XII. 
1875: Pij IX., 
1900: Leon XIII. 
1925: Pij XI. 
1933: Pij XI. 
1950: Pij XII. 
1975: Pavel VI. 
1983: Janez Pavel II. 
2000: Janez Pavel II. 
2015: Frančišek  



Ostala oznanila
* V torek 5. 1. bo maša ob 7.30h. Po maši bo v lopi pod 

zvonikom blagoslov vode, krede in kadila. 
Zvečer je tretji sveti večer, zato pokadite in pokropite svoje domove, 
ter ob Ave Mariji molite rožne vence. 

* V sredo obhajamo praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti 
Trije Kralji. Maši bosta ob 7.30h in 18h. Otroci k jaslicam ta dan 
prinesite svoje šparovčke, v katere ste v adventni akciji: »Otroci za 
otroke« zbirali denarne darove za lačne otroke.

* Z rednim veroukom začnemo po božično-novoletnih počitnicah
v četrtek 7. januarja.

* V ponedeljek 11. 1. je po večerni maši v veroučni učilnici 
priprava na zakrament Krsta za starše in botre. K pripravi 
prinesite rojstni list otroka, Družinsko knjižico, botri pa, če so iz 
druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra.

* V sredo 13. 1. ob 19h je srečanje za člane ŽPS. Tema srečanja: 
Priročnik: Družina na poti k izviru: »Nekdo je bil tam«, str. 32. 

* V ponedeljek 18. 1. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Maša na praznik Svetih Treh Kraljev 6. 1. je na Vrhu Svetih 

Treh Kraljev ob 10. uri, v nedeljo Jezusovega Krsta 10. 1. pa 
je romarski shod in maša ob 10h. Pri maši je tudi darovanje za 
cerkev.

   ZAHVALA: Vsem, ki ste se odzvali na referendum in glasovali 
za družino in otroke naj Bog bogato poplača, da bi imeli po 
Božjem načrtu zdrave družine in zdrav rod. 

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

3.1.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Branka Jereb in Alen Bogataj
6.1.  Franja Tušar in Marija Lukančič  ob 18h Marja Čuk in Tadeja Gnezda
10.1.  Marjana Kavčič in Metka Bogataj  Klemen Jereb in Jerneja Kunc
17.1.  Cilka Jereb in Veronika Kavčič  Mojca Skvarča in Alen Bogataj

Pogrebne maše za januar  Mojca Skvarča

Ministriranje:
Teden od 3.1. do 10.1. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 10.1. do 17.1. Matej Gnezda in Jure Kunc

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 2.1. do 8.1. sk. 8, od 9.1. do 15.1. sk. 9, od 16.1. do 22.1.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

Oznanila od 3.1.2016 do 17.1.2016, Leto XII. št. 1/271

SVETO LETO USMILJENJA 2015-2016
Trajanje svetega leta usmiljenja: 
»Sveto  leto  usmiljenja  se  je  začelo  8.  decembra  2015  na  slovesni  praznik

Brezmadežnega spočetja. Zaključilo se bo na slovesni praznik Jezusa Kristusa,
Kralja vesoljstva, 20. novembra 2016«. (papež Frančišek, Obličje usmiljenja, 3.
5).

Pomen svetega leta usmiljenja: 
»Sveto leto usmiljenja je ugoden čas za Cerkev, da še močneje in učinkovitejše

pričuje  vernikom.  Na  težo  greha  Bog  odgovarja  s  polnostjo  odpuščanja.
Usmiljenje  bo vedno večje,  od slehernega greha in  nihče ne more omejevati
Božje ljubezni, ki odpušča«. (papež Frančišek, Obličje usmiljenja 3). 

Geslo svetega leta usmiljenja: 
»Usmiljen kakor Oče, je torej geslo svetega leta. V usmiljenju imamo dokaz za

to kako nas Bog ljubi! Daje se vsega, za vedno, zastonj in ne da bi kaj zahteval v
zameno«. (papež Frančišek, Obličje usmiljenja 14). 

Pomen romanja v svetem letu: 
»Poseben vidik svetega leta je romanje, ker je to podoba poti, ki jo vsak človek

prehodi v svojem življenju. Življenje je romanje in človek je popotnik, romar, ki
prehodi pot do želenega cilja. Tudi zato, da dospe do Svetih vrat v Rimu in v
vsakem drugem kraju, bo moral vsak, glede na svoje moči, opraviti romanje. To
bo znamenje dejstva, da je tudi usmiljenje cilj, ki ga je treba doseči in zahteva
zavzetost in žrtev. Romanje naj bo torej spodbuda za spreobrnjenje. Ko bomo
stopili skozi Sveta vrata, se bomo pustili objeti Božjemu usmiljenju in se bomo
obvezali,  da bomo tudi mi usmiljeni z drugimi, kakor je Oče z nami«. (papež
Frančišek, Obličje usmiljenja 14).                                                            >>

http://zupnija.rovte.eu/

