
Marija, božja Mati: Novo leto, dan miru, slovesni praznik
Evangelij: NAŠLI SO MARIJO, JOŽEFA IN DETE IN ĆEZ OSMEM DNI SO MU 
DALI IME JEZUS                                                                           Lk 2,16-21    
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 1.1.2017 do 07. 01. 2017:
nedelja, 1.1. Začetek meseca verskega tiska; Sklep božične osmine

  8h – za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

ponedeljek, 
2.1. 

Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in učitelja
18h – V zahvalo Materi božji za 90 let življenja, Rovte 98

torek, 3.1. Presveto Jezusovo ime, god
18h  Ivanka Cigale, trideseti dan, Rove 70

sreda, 4.1. 18h  Darja Strnad, obletne, Rovtarske Žibrše 30b
četrtek, 5.1. 16:30h  Alojz Kavčič, obletna 

              in Franc, Marjana Kavčič, godovna, Petkovec 8
Tretji sveti večer

Prvi petek, 6.1. Gospodovo razglašenje; Sveti trije kralji, slovesni praznik
7:30h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e
18h  Jožefa in starši Skvarča, obletna, Rovte 50

sobota, 7.1. 
Prva 

Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
18h   starši in sorodniki Molk in Laknar, Rovtarske Žibrše 9

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Dobim podporo vseh bratov in sester. In kjer sva dva ali smo trije zbrani v
molitvi  je  Jezus  med  nami.  Skupnost  nam  daje  moč,  da  lahko  živimo,
kljubujemo megli tega sveta.

Sv. Frančišek ni izbral bratov. Ko je resnično srečal Jezusa, je začel čisto sam
pospravljati  Cerkev. Bog mu je poslal  pomoč, dal mu je brate, poslal  mu je
sestre Klarise. Ko so mu hoteli slediti še družinski možje in žene, je postavil tretji
red. Tudi v Frančiškovem svetnem redu, nas združuje bratstvo, ki nas podpira,
da lahko stopamo po poti evangelija in s svojim življenjem pričujemo za vero v
svetu.

Če je Jezus neskončno potrpežljiv in usmiljen, ljudje nismo. Že Jezus je za
apostole molil, »bi bili vsi eno, kar si ti Oče, v meni in jaz v tebi« (Jn 17,21). Bog
je  lahko  eno  le  v  ljubezni.  Mene  pa  razdvaja  pomanjkanja  ljubezni  da  ne
sprejmemo svojega brata, ki mi ga je poslal Bog. Potrebno je veliko milosti, da
preženemo greh, ki je vnesel med naju nemir, veliko usmiljenja, veliko molitve.
Molimo skupaj, da »bi bili eno«. Molimo za svoje družino, za župnijo, za svoj
kraj,  za  slovenski  narod.  Ta  mesec  pa  še  posebej  molimo  za  svoje  brate
Kristjane. V zgodovini smo odšli vsak v svojo pot. Greh je vnesel razdore, rane.
Molimo za edinost, za odpuščanja, za ljubezen, da bomo nekoč skupaj brez ovir
slavili nebeškega Očeta.

dr. Metod Trajbarič, oče šestih otrok, predsednik Narodnega sveta
Frančiškovega svetnega reda.

Nedelja Jezusovega Krsta
Evangelij: JEZUS OB KRSTU VIDI SVETEGA DUHA                           Mt 3,13-17

Evangelij po Mateju

Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez 
pa mu je branil in rekel: »Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš ti k meni?«  
Jezus mu je odgovoril: »Pusti zdaj; zakaj spodobi se nama, da tako spolniva vso 
pravico.« Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla 
so se mu nebesa in videl je božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in
prihajal nadenj; in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad 
katerim imam veselje.«

 Mašni nameni od 8.1.2017 do 15.1.2017:
nedelja, 8.1. 7:30h – za farane

10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

ponedeljek, 9.1. Čas med letom; Sv. Andrej Corsini, škof
18h  Katarina Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14

torek, 10.1. 18h  Matilda Leskovec, Rovte 104e

sreda, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof
18h  Frančiška Dolenc, obletna 
         in vsi  Dolencovi , Rovte 18b

četrtek, 12.1. Tatjana, mučenka
18h  Erna Košir, obletna, Rovte 82

petek, 13.1. Sv. Hilarij (Radovan), škof in Cerkveni učitelj
18h  Štefan Sivec, godovna, Petkovec 11

sobota, 14.1. Sv. Feliks Nolanski

nedelja, 15.1. 2. Nedela med letom
7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

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

1.1. 8h - Cilka Jereb in Veronika Kavčič Klemen Jereb in Helena Rupnik
6.1.  Vilma Kunc in Franja Tušar 18h Mojca Skvarča in Maja Nagode
8.1.  Ema Kavčič in Maja Nagode Lovrenc Skvarča in Nevenka Malavašič
15.1.  Tadeja in Matjaž Gnezda  Branka in Klemen Jereb

Pogrebne maše za januar  Mojca Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 31.12. do 6.1. sk. 12, od 7.1. do 13.1. sk. 13, od 14.1. do 20.1.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 



  Ostala oznanila
* Novo civilno leto pričenjamo s praznikom Marije, svete božje Matere. 

Ta dan je tudi razglašen za Dan miru. Sveti maši bosta ob 8h in ob 
10h. Pri obeh mašah je že ustaljeno darovanje za domačega župnika.

* Mesec Januar je tudi mesec verskega tiska
* V četrtek 5.1. bo maša ob 16:30. po njej bo v lopi pod zvonikom 

blagoslov krede, kadila in vode, pred praznikom Gospodovega razglašenja.
Večer je tretji sveti večer, zato po krščanski navadi pokadite in pokropite svoje 
domove in molite rožne vence.

* Na praznik Sv. Treh kraljev bosta maši ob 7:30h in 18h. Otroci ta dan 
prinesite v cerkev k jaslicam svoje šparovčke Otroci za otroke, v 
katerih ste v adventu darovali od svojega denarne darove za lačne 
otroke.
Ker je ta dan prvi petek in praznik, običajnega obiska bolnih na domu 
ne bo.

* Na prvo soboto v mesecu januarju 7.1. bomo po maši zmolili litanije Matere 
božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V soboto 7.1. ob 15h bo v veroučni učilnici prvo in drugo preverjanje 
Slomškovega bralnega priznanja. 

* Po nedelji Jezusovega krsta 8.1. pričenjamo »čas med letom«. Berila in 
evangeliji za delavnike: 2 (leto I) 

* Duhovne vaje za birmance 7. in 8. skupine v Ilirski Bistrici v 
samostanu Šolskih sester De Notre Dame, Vodnikova ulica 13. od 
petka 13. do nedelje 15. 1. 2017. Tema duhovnih vaje je: »Srečanje z 
apostolom Petrom«. Birmanci in starši se držite navodil, ki so 
napisane na prijavnici in so jih birmanci prejeli pri verouku.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dol. Logatec vabi na redna srečanja vsak 

torek ob 18:45 v kapeli doma Marije in Marte Logatec na delavnice molitve in 
življenja v sklopu Nove evangelizacije.
Sveta mašo za ozdravitev družinskega debla in molitvijo nad posamezniki bo v  
nedeljo 15. 1. 2017 ob 19h. V dolnje logaški cerkvi.

Ministriranje:
Teden od 1.1. do 8.1. Matic Treven in Anže Treven
Teden od 8.1. do 15.1. Martin Kavčič in Andraž Kavčič

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič 

Oznanila od 1.1.2017 do 15.1.2017, Leto XIII. št. 1/297

GOSPOD MI JE DAL BRATE ….
Vstopamo v Novo leto,  nov začetek.  Kakšen dar je ta priložnost,  da lahko

začnemo  znova!  Lani  smo  poskušali  doumeti,  kako  neskončno  je  božje
usmiljenje. Bog nam je željan vedno odpustiti! Ljudje pa smo omejeni, preveč
»človeški« da bi lahko razumeli to neskončno usmiljenje.

Pa vendar je Bog postal človek. Popolnemu bitju ni bilo nizkotno, da bi postal
»le« človek. Rodil  se je  iz  človeške Matere.  Devica  Marija  je nosila  in  rodila
Samega  Boga.  Postala  je  božje  bivališče  –  Cerkev.  S  tem  je  Bog  človeka
povzdignil, ker je postal naš brat. Božja Mati je postala tudi naša Mati in tako
Mati Cerkve. Velika je ta skrivnost, velika je milost Božja! Kako je to mogoče?
Samo iz ljubezni, iz neskončne ljubezni.

Molitev je kot čaša, s katero zajemamo iz studenca neskončne ljubezni. Jezus
nam daje piti iz studenca žive vode. Zopet ne razumemo, ko lahko tako obzirno,
brez vsiljevanja čaka, da ga prosimo. In daje nam v izobilju. Tega se premalo
zavedamo.

Trije modri iz Vzhoda so slutili, da se je zgodilo nekaj veličastnega. Znali so
brati znamenja časa. Poklonili so se kralju – majhnemu detetu, rojenemu v borni
koči,  palači  tega  Kralja.  Pa  vendar  se  niso  bali  premotiti  takratni  miselnosti,
danes bi rekli javnemu mnenju ali pa svojim pričakovanjem. Srečanje z Božjim
Sinom jih ni moglo pustiti  prazne. Zaznamovalo jih je za vse življenje. Vest o
novorojenem Kralju so ponesli v svet še drugim. Te čudovite vesti niso mogli
zadržati le zase. Ali znamo ponesti v svet veselo oznanilo, ki nam je podarjeno, ki
smo ga doživeli? Kolike se zavedamo, da je to nebogljeno bitje pravi Bog? Ali
nam je pogled zakrila megla tega sveta – danes rečemo javno mnenje? Kaj bom
jaz sam! Sem nemočen, ne zmorem. Potrebujem podporo. Lahko se zberemo in
molimo skupaj, ali pa sem združen v molitvi Cerkve z vsemi verniki.          >>

http://zupnija.rovte.eu/

