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

Evangelij po Marku

V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim 
naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi 
shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s 
teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga.« Jezus 
pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z 
močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: 
»Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« 
In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.

 Mašni nameni od 28.1.2018 do 3.2.2018:
nedelja, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in Cerkveni učitelj

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

ponedeljek, 29.1. Valerij, škof
18h  iz družine Pivk in  Viljema Treven, Petkovec 38

torek, 30.1. Martina, devica in mučenka
18h  Marija Brence, obletna in Alojz, Petkovec

sreda, 31.1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj
18h  Jožefa Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 35
      Jože Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

četrtek, 1.2. Sklep meseca verskega tiska
Sv. Brigita Irska, devica
18h  Likarjevi, obletna, Rovte 14a

petek, 2.2. 
Prvi Petek

Jezusovo darovanje – Svečnica, praznik
  8h  Janez Kunc, obletna, Rovte 109
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

sobota, 3.2. 
Prva duhovniška

Sv. Blaž, škof in mučenec; Smrtni dan (+1939) 
božjega služabnika Janeza Gnidovca
 17h  Fani Leskovec in starši, Petkovec 23

 *************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

To pa je težak greh!« Tako je poudaril  papež Frančišek in dejal še, da se
podkupovanje lahko začne z majhno kuverto, a nato postane kot droga. Navada
podkupovanja postane odvisnost.

Kot  obstaja  »posvetna  zvijačnost«,  obstaja  tudi  »krščanska  zvijačnost«,  s
katero  se  stvari  naredi  nekoliko  hitreje,  pa  vendar  pošteno  in  ne  v  duhu
posvetnosti. To je tisto, kar pravi Jezus, ko povabi, da bi bili  preudarni kakor
kače in nepokvarjeni kakor golobje. Ti dve razsežnosti skupaj, kot je poudaril
papež Frančišek, sta »milost Svetega Duha«, dar, za katerega moramo prositi. >

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

Evangelij po Marku
Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v 
Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so 
mu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in 
ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse 
bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je veliko bolnikov z
različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni dovôlil govoriti, ker so ga
poznali.
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in 
tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te 
iščejo.« Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, 
kajti za to sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in 
izganjal hude duhove.
 Mašni nameni od 4.2.2018 do 11.2.2018:
nedelja, 4.2. 7:30h – za farane

10h  Stanislava Nagode, Rovtarske Žibrše 19
ponedeljek, 5.2. Sv. Agata, devica in mučenka

18h  Karel in Elizabeta Nagode, dano iz Šmartna
torek, 6.2. Sv. Pavel Niki in drugi japonski mučenci

18h  starši Skvarča, obletna, Rovte 7
sreda, 7.2. 18h  Adolf Logar, trideseti dan, Rovte 158
četrtek, 8.2. Slovenski kulturni praznik

Sv. Hieronim Emiliani, vzgojitelj
18h  Franc in Frančiška Brenčič, god., Rovtarske Žibrše 2

petek, 9.2. Apolonija, devica in mučenka
18h  Adrijana Albreht, Rovte 131

sobota, 10.2. Sv. Sholastika, devica in redovnica
 9h – maša na Sv. Treh Kraljih

nedelja, 11.2. 6. Nedelja med letom
God Lurške Matere božje – Svetovni dan bolnikov
7:30h – za farane
10h  starši Cigale in sestra Silva, dano iz Logatca

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

 Homilijo  je  sveti  oče  tako  sklenil  z  molitvijo  za  vse  otroke,  ki  od  staršev
prejemajo umazan kruh: »Tudi oni so lačni, lačni so dostojanstva! Molimo, da bi
Gospod spremenil srce teh častilcev boginje podkupnine in da bi se zavedali, da
dostojanstvo izvira iz dostojnega dela, iz poštenega dela, iz vsakodnevnega dela,
in ne iz teh lažjih poti, ki ti na koncu vzamejo vse.«

Molitveni nameni svetega očeta 2018



Ostala oznanila
* Letošnja nedelja Svetega Pisma, 28. 1., se navezuje na prizadevanje Cerkve na 

Slovenskem za prenos vere v družini. Srečevali se bomo pod geslom: »Z Bogom 
v družini«, »Kakor je Svet ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami sveti«. (1Pt 
1,15). Vero posredujemo le, če smo v osebnem odnosu z Bogom.

* V Petek 2. 2. obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju ali 
Svečnica. Sveti maši bosta ob 8h in ob18h. Pri obeh mašah je blagoslov 
sveč. Svečke boste pred mašo dobili v lopi pod zvonikom. Začetni obred maše 
odpade, maša se prične s Slavo.
Ta dan je tudi prvi petek, v mesecu februarju, zato bom  v dopoldanskem 
času obiskal bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili posvetilno 
molitev v čast Srcu Jezusovemu. 

* Na prvo soboto v mesecu  februarju, 3. 2., bo maša ob 17h. Po maši 
bomo zmolili  molitev za nove duhovne poklice. Ker ta dan goduje Sveti Blaž, 
škof in mučenec, bo po maši blagoslov svetega Blaža ali »Blažev žegen«.

* V torek 6. 2. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine
* Na 6. nedeljo med letom, 11. 2., obhajamo svetovni dan bolnikov. 

Spomnili se jih bomo pri skupnih in osebnih molitvah in jih priporočili Lurški 
Materi božji, ki ta dan goduje. V litanijah Matere božje kličemo Mariji: »Zdravje 
bolnikov – prosi za nas!«
Na to nedeljo je pri obeh mašah nabirka namenjena za Teološko 
fakulteto v Ljubljani.

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 

kapeli doma Marije in Marte.
  Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

28.1.  Veronika Kavčič in Vilma Kunc  Marja Čuk in Mojca Skvarča
2.2. 8h Marija Lukančič in Franja Tušar 18h Matjaž Gnezda in Helena Rupnik
4.2.  Ema Kavčič in Tadeja Gnezda  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
11.2.  Veronika Kavčič in Marija Lukančič Branka Jereb in Marja Čuk

Pogrebne maše za Januar  Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za Februar  Franja Tušar

 Ministriranje:
Teden od 28.1. do 4.2. Blaž Lukančič in Gašper Lukančič
Teden od 4.2. do 11.2. Matic Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 27.1. do 2.2. sk. 22, od 3.2. do 9.2. sk. 23, od 10.2. do 16.2.
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 28.1.2018 do 11.2.2018, Leto XIV. št. 2/325

Papeževa svetovna mreža molitve

Da bi tisti, ki imajo gmotno, politično ali duhovno moč, ne drseli v korupcijo.
»Molimo, da bi Gospod spremenil srce teh častilcev boginje podkupnine in da bi

se  zavedali,  da  dostojanstvo  izvira  iz  dostojnega  dela,  iz  poštenega  dela,  iz
vsakodnevnega dela, in ne iz teh lažjih poti, ki ti na koncu vzamejo vse.«

Papež Frančišek je med jutranjo mašo 8. novembra 2013 v kapeli Doma svete
Marte  molil  za  otroke,  ki  od  svojih  staršev  prejemajo  »umazan  kruh«.  Med
homilijo je tako spregovoril o dohodkih, ki so sad podkupnin, oziroma o duhu
posvetnosti, kako ta posvetnost deluje in kako nevarna je. Papež se je naslonil na
priliko o pokvarjenem oskrbniku.

»Ko pomislimo na svoje sovražnike, zares najprej pomislimo na hudiča, kajti
prav on nam dela slabo.« Vzdušje in način življenja, ki mu najbolj odgovarjata, pa
sta  v  posvetnosti.  Ta  po  papeževih  besedah  predstavlja  življenje  v  skladu  z
vrednotami  –  v  navednicah  –  sveta.  Oskrbnik  iz  prilike  je  zgled  takšne
posvetnosti. Izgovor, da dela le tako kot delajo vsi, ne pomaga. Papež Frančišek
je dodal, da tako delajo le nekateri oskrbniki, bodisi v podjetjih, v javnosti ali v
vladi, in verjetno jih niti ni veliko. Hodijo pa po poti zaslužka za 8 življenje, ki je
krajša in udobnejša.

V  priliki  gospodar  krivičnega  oskrbnika  pohvali  za  njegovo  zvijačnost.  To  je
pohvala za podkupnino.  Navada podkupovanja  je  posvetna navada,  ki  je  zelo
grešna,  je  poudaril  papež:  »Ta  navada  ne  prihaja  od  Boga.  Bog  nam  je
zapovedal, da bi kruh nosili domov s svojim poštenim delom!« Oskrbnik iz prilike
je prinašal kruh, le da je bil ta kruh, ki ga je dajal jesti svojim otrokom, »umazan
kruh«. Njegovi  otroci,  ki  so morda obiskovali  drage šole in so zrasli  v učenih
okoljih, so od svojega očeta za obrok tako prejeli »umazanijo, kajti njihov oče je s
tem, ko je domov nosil umazan kruh, izgubil dostojanstvo. >>

http://zupnija.rovte.eu/

