2. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUSOV PRVI ČUDEŽ
Evangelij po Janezu

3. Nedelja med letom
Jn 2,1-11

Mašni nameni od 17.1.2016 do 23. 01. 2016:
Sv. Anton Puščavnik
7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19
ponedeljek, Sv. Marjeta Ogrska, kneginja
18.1.
Začetek tedna molitve za edinost Kristjanov
18h  Elizabeta in Karel Nagode, godovna, dano Šmartno pri Litiji
torek, 19.1. Božji služabnik Friderik Irenej Baraga
18h  starši Skvarča, Rovte 7
sreda, 20.1. Sv. Fabijan, papež in mučenec, in Sabastijan, mučenec
18h  Frančiška Treven, obletna, Praprotno Brdo 7
četrtek, 21.1. Sv. Neža, mučenka in devica
18h  Neža Filipič, godovna, Rovte 77a
petek, 22.1. Sv. Vincenc, diakon in mučenec
18h  Marica Mlinar, obletna, Rovtarske Žibrše 17a
sobota, 23.1. Zaroka Marije in Jožefa
Dejstvo je, da sami sebe lahko poimenujemo »odmaknjenci« ali »skrivači«, kajti,
medtem, ko nam ponos prišepetava, da smo na robu odkritja nečesa novega in
izrednega , v nas povzroča tudi strah, da bomo doživeli sramoto, ker bomo najdeni.
In vendar, Bog nas išče v vsakem trenutku, prav nas,v vsakem trenutku. Ni bil
Stvarnik samo pred milijoni let, potem pa nič več. Njegovo ustvarjenje se nadaljuje;
sedaj samo v prvem tednu stvarstva. Tako tudi Jezus ni bil odrešenik, pred dvatisoč
leti, potem pa nič več. On je Odrešenik sedaj. On je resnični iskalec:
Iskal sem Gospoda in potem spoznal:
ko me je iskal, je spodbudil mojo dušo, da ga išče;
Nisem bil jaz tisti, ki je našel, o resnični Odrešenik, ne ti si našel mene.
To je izkustvo vsakega, ki je bil izgubljen. Gledamo nazaj v svoje življenje in
vidimo, da, res je, to je bil čas, ko je Gospod poslal svojega Slá v podobi modrega
hišnika šoli, ali starca umirajočega na kamnatih ulicah, ali novorojenčka v vsej
njegovi metafizični slavi. V časih trpljenja kričimo po njegovi navzočnosti, ne vedoč,
da je On kričal po naši navzočnost. Z roko tipamo naokrog, da bi se česa oprijeli, a
vsepovsod je Bog, ki je iztegnil svojo roko, prav tako, kakor je naš Gospod prijel
Petra, ki se je utapljal.
Stegnil si svojo roko in prijel mojo;
hodila sva in nisva se utopila v nemirnem morju;
nisem se toliko jaz držal tebe, kot si ti, dragi Gospod, držal mene.
Navsezadnje, pastir ne more čakati tako dolgo, da bo ovco obšla misel na vrnitev.
Ovca tega nikoli ne naredi. Jezus ni čakal Petra, da bi napredoval v veri, tako, da bi
se vsaj malo bolj potrudil, da bi spet hodil po vodi, potem, ko se je začel potapljati.
Stegnil je roko. 99 jih je pustil. Pušča jih tudi sedaj. Nenehno nas išče.
nedelja,
17.1.

Evangelij: PISMO SE IZPOLNJUJE NA JEZUSU
Evangelij po Luku

Lk 1,1-4;4,14-21

Mašni nameni od 24.1.2016 do 31.1.2016:
Sv. Frančišek Saleški, škof in Cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Franc Jereb, obletna in godovna, Rovte 79a
ponedeljek, 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik
Sklep tedna molitve za edinost Kristjanov
18h  Fani Leskovec in starši Leskovec, godovna, Petkovec 23
torek, 26.1.
Sv. Timotej in Tit, škofa
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
sreda, 27.1.
Angela Merici
18h  starši Jereb, godovna in Pavle in sorodniki, Rovte 133
 Jože Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven
četrtek, 28.1.
Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in Cerkveni učitelj
18h  Slavka Novak, obletna, Petkovec 36
petek, 29.1.
18h  Janez Mlinar, godovna, Rovte 7
sobota, 30.1.
Martina Rimska, mučenka
nedelja, 31.1. 4. Nedelja med letom
Sv. Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj reda
salezijancev, Nedelja Svetega Pisma
Sklep meseca verskega tiska
7:30h – za farane
10h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
nedelja, 24.1.

********************************************************
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
17.1. Cilka Jereb in Veronika Kavčič
Mojca Skvarča in Alen Bogataj
24.1. Marija Lukančič in Vilma Kunc
Nevenka Malavašič in Helena Rupnik
31.1. Matjaž Gnezda in Ema Kavčič
Branka jereb in Marja Čuk
Pogrebne maše za januar
Mojca Skvarča
Ministriranje:
Teden od 17.1. do 24.1.
Teden od 24.1. do 31.1.

Matic Treven in Blaž Lukančič
Blaž Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 9, od 16.1. do 22.1. sk. 10, od 23.1. do 29.1. sk. 11, od 30.1. do 5.2.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletu: http://zupnija.rovte.eu

Ostala oznanila
* V ponedeljek 18. 1. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas.
* V času od 18. 1. - 25. 1. obhajamo teden molitve za edinost
Kristjanov ali ekumensko osmino. Geslo letošnje osmine je:
»Poklicani smo, da oznanjamo slavna Božja dela« (1Pt 2,9).
Duhovno se bomo povezali z Latvijo, eno od baltskih držav, ki je
istega leta kot Slovenija (1991) dosegla samostojnost. Tokrat se je
rešila pol stoletne sovjetske proti krščanske ideologije in nad vlade.
V kar mnogih cerkvah prestolnice Rige so tisto leto goreče molili za
mir in svobodo. S pesmijo in molitvijo so neoboroženi meščani po
ulicah postavljali barikade in se postavili proti sovjetskim tankom. V
Latviji so v 10. stol. delovali bizantinski misijonarji, v 12. in 13. stol.
Pa Meinhard. Prestolnica Riga je bila ena od prvih mest, ki so
sprejela Lutrove ideje. Verska podoba dežele je zato dokaj pisana.
Njena zgodovina je zaznamovana tudi z nasiljem. Opustošenje sta
prinesli zlasti zlasti nacistična in komunistična ideologija.
Osvoboditev izpod njiju so – podobno kot mi – doživljali kot eno od
»slavnih božjih del«.
Molitev za edinost naj bo letos v znamenju hvaležnosti, da smo Božje
ljudstvo po krstu postavljeni v dostojanstvo božjih otrok. Krst nas
povezuje z vsemi drugimi Kristjani, ki jih zato »katoliška Cerkev
objema z bratskim spoštovanjem in ljubeznijo«(E3).
Dr. Bogdan Dolenc, tajnik slovenskega ekumenskega sveta.
* Prvo preverjanje Slomškovega bralnega priznanja bo v soboto
30. januarja ob 15h v veroučni učilnici.
* Zadnja nedelja v mesecu januarju obhajamo Nedeljo Svetega
Pisma, je pa mesec januar tudi mesec verskega tiska.

Na to nedeljo nas bodo obiskali predstavniki verskega
tednika Družina. Predstavili nam bodo delo v založbi, nam
priporočili tednik Družina in nakup knjig, s katerimi si širimo
versko znanje in obzorje vere.
V soboto, 13. 2. bo v župniji potekal »Hladnikov večer«

Pokojnega duhovnika, msgr Janeza Hladnik se bomo spomnili ob lanski
50-letnici njegove smrti in 113 letnici njegovega rojstva z naslovom:
"S PETJEM, BESEDO IN SLIKO O DELU msgr. JANEZA HLADNIK"
podnaslov: "V službi cerkve in naroda za blagor domovine".
Somaševanje ob 17h. bo vodil zlatomašnik, častni kanonik
ljubljanske nadškofije, publicist, dr. Edo Škulj, posvečen v
duhovnika v Argentini, nato v Domu krajanov razstava, pesem slika in
beseda o msgr. Janezu Hladniku.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 17.1.2016 do 31.1.2016, Leto XII. št. 2/272
KDO JE ISKALEC?
V »Predavanju v skrivnost upanja« je pesnik Charles Péguy razmišljal o nenavadni
priliki o izgubljeni ovci. Kako je mogoče, se sprašuje, da je Bog bolj zaskrbljen zaradi
ene ovce, ki se je izgubila, kakor 99-tih? »Kaj je ta izmišljotina, ta nova
izmišljotina?« sprašuje. »tukaj je nevernik, ki je vreden več, kot sto, več kot 99
vernikov.« Kaj pomeni ta skrivnost.
Čemu v Božjem božanskem življenju ustreza naša krepost upanja? Ni mogoče, da
bi Bog upal v tisto, česar nima, saj ima vse. Razen, če upoštevamo, da nam je Bog v
svoji ljubezni do nas dovolil, da mu ljubezen svobodno vračamo, in kadar odpademo
od te ljubezni, kadar se oddaljimo od Boga, kadar odtavamo od črede, se Bog
podvrže hrepenenju, da bi nas pripeljal domov. Zato Péguy o izgubljeni ovci pravi:
»V Božjem Srcu samem je povzročila trepet, drget, skrbi in drget upanja!« Péguy je
bil pesnik, ne teolog, vendar tukaj vidi morebiti bolj jasno, kot pa bi mogel razložiti
teolog. Če Jezusa primemo za besedo, sprejmemo, da je v nebesih večje veselje,
zaradi vrnitve izgubljene duše, kakor zaradi 99-tih, ki se niso izgubile. Zakaj je tako?
Morda smo prej ali slej mi vsi ta izgubljena ovca; ali pa morda tisti,ki ne tavajo, niso
tako globoko ranjeni v Srcu kot tisti, ostreje občuti svojo bedo brez Boga in je zato
toliko bolj hvaležen. Takšna je bila grešnica v Simonovi hiši, ki je jokala in mazilila
Jezusove noge ter jih brisala s svojimi lasmi.
Vendar pa tudi podcenjujemo Božjo ljubezen, neizrekljivo hrepenenje njegovega
Srca v naše dobro. Ne namigujem, da je Bog podvržen strastem, kakršne poznamo
mi, imamo pa Jezusovo besedo, da Dobri pastir naredi nekaj izjemnega, nekaj nam
nerazložljivega, razen če imamo v mislih globino Božje ljubezni. 99 jih pusti v puščavi
in nas pride iskat.
To je tudi srčika kratke, a čudovite hvalnice:«Iskal sem Gospoda«, ki jo je napisal
neznani avtor leta 1878. Prepričani smo, da smo glavni iskalci v zgodbi svojega
življenja. S kančkom ponosa sami sebe imenujemo »iskalci«, kar pomeni, da smo se
odmaknili od Božje ljubezni, zablodili od svojih domov in Cerkve, kjer smo se prvič
naučili čaščenja v daljno deželo, pri čemer smo zapravili svoje pičlo znanje in svojo
mladost.
>>

