
2. Nedelja med letom
Evangelij: JAGNJE BOŽJE ODJEMLJE GREH SVETA                           Jn 1,29-34

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 15.1.2017 do 21. 01. 2017:
nedelja, 15.1. Absalom, škof

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

ponedeljek, 16.1. Marcel, papež
18h  Slavka in Franc Novak, Petkovec 36

torek, 17.1. Sv. Anton Puščavnik, opat
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18

sreda, 18.1. Začetek »Tedna molitve za edinost Kristjanov«
Sv. Marjeta Ogrska, redovnica
18h  Anton, godovna in Marija Treven, Petkovec 46

četrtek, 19.1. Makarij, opat; Smrtni dan božjega služabnika 
                         Friderika Ireneja Baraga (+ 1868)
18h  Alojz in Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81

petek, 20.1. Sv. Fabijan in Sebastijan (Boštjan), mučenca
18h  Pavel Jereb in Alojzija Albreht, Rovte 33

sobota, 21.1. Sv. Neža, devica in mučenka
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Svetost ni namenjena samo velikim svetnikom. Sveta Terezija Akvilska je nekoč
zapisala, da zveza z Bogom »ni nič več ali manj kot prijateljsko srečanje« z njim.
Terezija je menila,  da je ključno za to prijateljsko srečanje,  da »ne razmišljamo
veliko, ampak veliko ljubimo«. 

Zgodba o Robertu nam bo morda pomagala razložiti Terezijine besede. Robert je
bil  približno  pred  letom  dni  v  župniji  pri  maši.  Bil  je  obremenjen  s  stresom v
življenju: službo, otroki in družinskim denarjem. Teh skrbi ni mogel pustiti ob strani.
Robertov župnik je bil na potovanju, duhovnik ki ga je nadomeščal pa je imel malo
drugačne nazore. Med pridigo je govoril o tem, kako pomembno je čutiti Jezusovo
bližino v srcu in se zanašati samo na razum in pamet. Na koncu je rekel, naj še
nekaj minut tiho obsedijo in poiščejo Gospodovo bližino. »Po najboljših močeh se
potrudite odmislite vse, kar vas moti in se posvetite samo Jezusu. Predstavljajte si,
da sedi zraven vas in vas objame čez ramena, ter vam pove, kako močno vas ljubi.
Ali pa se zazrite v križ in pomislite na ljubezen, ki je pripravila Jezusa, da je za vas
daroval življenje«. Medtem ko je zbor tiho prepeval,je Robert globoko vdihnil, zaprl
oči in prosil Gospoda, naj se dotakne njegovega srca. 

Čez nekaj trenutkov je začutil, da ga preplavlja mir. Vzniknil je v njegovem srcu in
izžareval iz njega. Ramena so se mu sprostila. Začel se je smehljati. Njegove skrbi
so  se  razblinile.  V  srcu  je  čutil  samo ljubezen  in  zavedal  se  je,  da  prihaja  od
Gospoda.  Naslednjih  nekaj  minut,  ko  je  zbor  še  prepeval,  Robert  ni  veliko
premišljeval. Občutil  je neizmerno ljubezen, ki mu je ogrela srce in ga prežela z
veseljem.                                                                                               >>

3. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS IZPOLNJUJE IZAIJEVO PREROKBO                          Mt 4,12-17

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 22.1.2017 do 29.1.2017:
nedelja, 22.1. Sv. Vincencij, diakon in mučenec

7:30h – za farane
10h  Brigita Lukan, obletna, Petkovec 35a

ponedeljek, 23.1. Urban, škof
18h  Anton in Frančiška Artač, godovna, Rovte 91

torek, 24.1. Sv. Frančišek Saleški, škof in Cerkveni učitelj
18h  Frančiška Albreht, godovna, Praprotno Brdo 6

sreda, 25.1. Sklep »Tedna molitve za edinost Kristjanov«
Spreobrnitev apostola Pavla, praznik
18h  Viljema Treven, dano Rovte 39

četrtek, 26.1. Sv. Timotej in Tit, škofa
18h  Marija Treven

petek, 27.1. Sv. Angela Merici, devica in redovna ustanoviteljica
18h  Jožefa Albreht, obletna 
          in vsi  iz družine Jereb, Rovte 102a

sobota, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in Cerkveni učitelj
17h  Franc Maček, trideseti dan, Petkovec 43

nedelja, 29.1. 4. Nedela med letom – Nedelja Svetega Pisma
7:30h – za farane
10h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

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

15.1.  Tadeja in Matjaž Gnezda  Branka in Klemen Jereb
22.1.  Veronika Kavčič in Franja Tušar  Jerneja Kunc in Helena Rupnik
29.1.  Vilma Kunc in Marja Čuk  Maja Nagode in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za januar  Mojca Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 14.1. do 20.1. sk. 14, od 21.1. do 27.1. sk. 15, od 28.1. do 3.2.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

  Začenja se leto 2017, za to si  vzemimo čas za Jezusa. Po najboljših močeh se
potrudimo,  da  se  bomo  posvetili  v  molitvi  in  v  vsakdanjem  življenju.  Vadimo
umetnost prihajanja v njegovo bližino in prejemanja njegove ljubezni. Potem pa to
ljubezen izkazujmo svetu. To je najpomembnejše, kar lahko naredimo, če hočemo
rasti v svetosti.



  Ostala oznanila
* V sredo 18. 1. je ob 19h srečanje za člane ŽPS. Tema srečanja za januar 

je: Vzgoja otrok za medsebojno spoštovanje, Krščanski zakon in družina, 
št 48, str. 34

* V času od 18. 1. do 25. 1. vsako leto obhajamo molitveno osmino za 
edinost kristjanov ali ekumensko osmino. 
Letošnja osmina ima poseben značaj, saj mineva petsto let od začetka 
reformacije v Nemčiji (1517). Ta dogodek je močno zaznamoval vso evropsko, 
svetovno in tudi slovensko zgodovino in kulturo. Letos se prvič obhaja v 
ekumenskem molitvenem duhu. Besedila za osmino so pripravile Krščanske 
Cerkve in skupnosti v Nemčiji. Izbrale so vodilno misel: »Sprava-Kristusova 
ljubezen nas priganja«. Z njo se osredotočimo na jedro krščanskega verovanja,
na Jezusa Kristusa in na delo sprave, ki ga je izvršil. Kristusova ljubezen nas 
priganja najprej k temu, da molimo in da nam molitev da poleta za delo v prid 
edinosti.
                      dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega ekumenskega sveta 

* V ponedeljek 23. 1. je po maši srečanje za člane Župnijske Karitas.

* Zadnja nedelja v mesecu januarju je Nedelja Svetega Pisma. Geslo te 
nedelje je: »Ljubezen nikoli ne mine«! (1Kor 13,8). Pavlova trditev je 
resnična in zanesljiva, kajti v večnosti vera res ne bo potrebna in upanje ne bo 
igralo nobene vloge, ljubezen pa ostane na veke. To pa seveda ne pomeni, da 
ljubezen ne pozna vzponov in padcev, naraščanja in pojemanja, otoplitev in 
ohladitev. Apostol Janez namreč piše angelu Cerkve v Efezu: »Vendar imam 
zoper tebe to, da si pustil svojo prvotno ljubezen (Raz 2,4). Vedno nove 
osvežitve je torej potrebna tudi naša ljubezen do Svetega Pisma. 

* 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 je v  
nedeljo 15. 1. 2017 ob 19h. V dolnje-logaški cerkvi.

 Ministriranje:
Teden od 15.1. do 22.1. Timotej Treven, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 22.1. do 29.1. Matej Gnezda, Blaž Lukančič,

Gašper Lukančič in Benedičič Lovro
 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 15.1.2017 do 29.1.2017, Leto XIII. št. 2/298
POT K SVETOSTI – MOLITEV

Duh živega Boga, prenovi me, zmehčaj, pregneti, napolni, uporabi. Duh Živega
Boga, prenovi me. 

To  je  besedilo  ene  izmed  najbolj  priljubljenih  hvalnic  dvajsetega  stoletja.  To
preprosto pesem, ki jo sestavlja samo pet različnih not in šestindvajset besed, pojejo
v  cerkvah  skoraj  vseh  veroizpovedi:  katoliške,  metodistične,  prezbiterijanske,
binkoštne, protestantske in še veliko drugih. 

Zakaj  je  ta  pesem  tako  priljubljena?  Mogoče  zaradi  ponižnosti  besedila  ali
preproste melodije. Morda zato, ker se ta molitev dotakne najglobljega hrepenenja
našega  srca.  Tako  ali  drugače  vsi  želimo,  da  bi  nas  Bog  napolnil,  pregnetel  in
uporabil.  Če bi  morali  to pesem povzeti  v eni  sami  preprosti  molitvi,  bi  verjetno
zvenela takole: »Pridi Sveti Duh in me posveti«. 

Svetost. Ali ne bi bil čudovit cilj, ki bi si ga lahko zastavili v novem letu? Ali ne bi z
veseljem prišli do konca leta 2017 in rekli: »Vem, da sem po božji milosti postal bolj
podoben Jezusu. Četudi samo malo, lahko rečem, da sem mu bliže. Lahko rečem, da
sem postal bolj ljubeč in laže odpuščam. Lahko povem, da da sem bolj pripravljen
služiti njemu in njegovemu ljudstvu. 

Kaj torej pomeni biti svet? Sveti Frančišek Asiški je svetost povezoval z uboštvom
in preprostostjo. Sveta Terezija iz Kalkute jo je povezovala s skrbjo za najbolj uboge
med ubogimi. Sveti Frančišek Saleški pa je menil, da svetost ni namenjena samo
velikim  svetnikom ali  duhovnikom  ali  redovnikom,  vsi  lahko  postanemo  sveti.  K
svetosti pelje veliko poti, svetost pa v svojem bistvu pomeni, da je človek odbran za
Boga. Stara zaveza nas uči, da je Bog poklical Abrahama, naj postane oče novega
ljudstva, ki bo luč vsem ljudstvom okoli njega. Po Mojzesu je sklenil zavezo s svojim
ljudstvom.  Odslej  so bili  Izraelci  za vedno združeni  z  Bogom. Bistvo te veze je
povzeto v naslednji božji obljubi: »Vzamem vas za svoje ljudstvo in bom vaš Bog«.
(2Mz 6,7). Izraelci so se zaradi edinstvenega odnosa z Bogom razlikovali od drugih
ljudstev. Postali so »Sveto ljudstvo Gospodu« (5Mz 26,19).                             >>

http://zupnija.rovte.eu/

