
Sveta Družina, praznik
Evangelij: DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI Lk 2,41-52
Evangelij po Luku
Jezusovi starši so vsako leto za velikonočne praznike hodili v Jeruzalem. Ko je bil
star dvanajst let, so šli  na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih
prazničnih dneh vračali,  je deček Jezus ostal  v  Jeruzalemu, ne da bi  njegovi
starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini, in so prehodili pot enega
dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se
vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl
med učitelji,  jih poslušal  in  vpraševal.  In vsi,  ki  so ga slišali,  so strmeli  nad
njegovo  razumnostjo  in  njegovimi  odgovori.  Ko  sta  ga  zagledala,  sta  bila
presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako stóril? Tvoj
oče in jaz sva te žalostna iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar
nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela
besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je
bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu.
Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.

 Mašni nameni od 30.12.2018 do 5.1.2019:
nedelja, 30.12. 7:30h – za farane

10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a
ponedeljek, 31.12. Silvester, papež; zadnji dan civilnega leta 

  8h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16
torek, 1.1. Marija, sveta božja Mati; sklep božične osmine 

Novo Leto, Dan miru, slovesni praznik 
Začetek meseca verskega tiska 
  8h  Janez Kunc, obletna, Rovte 109
10h  Marija Glogovšek, dano od sosedov

sreda, 2.1. Sv. Bazilij in Gregor Nacijanški, škof
18h  Lojze Kavčič in Franc Kavčič, obletna

in Marjanca Kavčič, godovna, Petkovec 8
četrtek, 3.1. Genovefa, devica

18h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e
petek, 4.1. Sv. Angela Folijnska, redovnica

18h  Marija Brenčič, god. in  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2
sobota, 5.1. 7:30h  starši Kržišnik in Mahnič, Rovte 5

(Nadaljevane iz naslovne strani)
Z ženo sta spala v kotih cerkva in dvoranah ter za streho nad glavo in hrano
čistila cerkvene prostore. Kot ilegalni priseljenec Ghalib ne more dobit službe,
boji pa se tudi iti  na ulico, da ga policija ne bi prijela in kaznovala. Nekoliko
opore je dobil v cerkveni skupnosti, ki je Pakistancem v podobnem položaju kot
je on zagotovila prostore, kjer lahko spijo in opravljajo bogoslužje.
Kljub težkim preizkušnjam Ghalib še vedno ostaja zvest Kristusu, Sveto pismo pa
pogosto odprto leži na njegovi mizi.
Marija Krebelj, je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.      Magnificat 1/2019

Gospodovo razglašenje - Sveti Trije Kralji, slovesni praznik
Evangelij: Z VZHODA SMO SE PRIŠLI POKLONIT KRALJU Mt 1,39-45
Evangelij po Mateju
Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli modri z
Vzhoda  v  Jerúzalem in  govorili:  »Kje  je  novorojeni  judovski  kralj?  Videli  smo
namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklônit.« Ko je kralj
Heród to  slišal,  se  je  prestrašil  in  ves  Jeruzalem z njim.  Sklical  je  vse vélike
duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija. Rekli
so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: In ti, Betlehem, v
deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti;  iz tebe bo
namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«
Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj
se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal  v Betlehem in rekel:  »Pojdite in
natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi
jaz poklônit!« Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki
so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z
Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade
in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili  v sanjah opomnjeni, naj ne
hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

Mašni nameni od 6.1.2019 do 13.1.2019:
nedelja, 6.1. 7:30h – za farane

10h  Franc Brenčič, obletna in Janez in Marija, Petkovec 14
ponedeljek, 
7.1.

Rajmund Penjafortski, duhovnik 
18h  Jožefa Albreht, obl. in vsi  iz družine Jereb, Rovte 102a

torek, 8.1. 18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18
sreda, 9.1. Sv. Andrej Corsini, škof 

18h  Franc Maček, obletna, Petkovec 43
četrtek, 10.1. 18h  Alojzij Zupančič, trideseti dan, Rovte 38
petek, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof 

18h  Janez Modrijan, trideseti dan, Rovte 96
sobota, 12.1. 18h  Jožef Arhar, Rovte 104d

nedelja, 
13.1.

Nedelja Jezusovega krsta
7:30h – za farane
10h  Brigita Lukan, obletna in vsi  iz družine Celarc, Rovte 82j

 Ministriranje:
Teden od 30.12. do 6.1. Anže Treven in Anže Treven
Teden od 6.1. do 13.1. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 29.12. do 4.1. sk. 24, od 5.1. do 11.1. sk. 1 in 2, od 12.1. do 18.1.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* Na nedeljo Svete Družine 30. 12. je pri obeh mašah blagoslov otrok. 

Starši pripeljite svoje otroke k blagoslovu.
* Zadnji dan civilnega leta 2018, na god sv. Silvestra papeža bo maša ob

8h. Po obhajilu bomo Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem, za vse kar smo v 
preteklem letu dobrega prejeli po božji dobroti.
Zvečer je drugi sveti večer, zato po stari krščanski navadi pokadite in 
pokropite svoje domove in molite rožne vence.

* 1. januarja 2019 obhajamo praznik Marije, svete božje Matere. Sveti 
maši bosta ob 8h in ob 10h. 
To je tudi dan miru. Papež za vsakoletni dan miru napiše posebno poslanico.
Mesec januar je posvečen verskemu tisku. Prav je, da bi imela vsaka 
družina naročen kak verski časopis in revijo.
Na dan Novega leta je pri obeh mašah običajno darovanje za 
domačega župnika.

* Za prvi petek v mesecu januarju 4. 1. bom v dopoldanskem času bom 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov.

* Na prvo soboto 5. 1. bo maša ob 7:30h. Po maši bomo zmolili litanije 
Matere božje in molili za duhovne poklice ter prejeli blagoslov.
V soboto pred praznikom svetih Treh Kraljev, bo po jutranji maši v lopi
pod zvonikom blagoslov krede, kadila in vode.
Zvečer pred praznikom je tretji sveti večer, zato po stari krščanski navadi 
pokropiti in pokadite svoje domove ter molite rožne vence.

* V nedeljo 6. januarja obhajamo praznik Gospodovega razglašenja ali 
Svetih Treh Kraljev. Otroci prinesite v cerkev k jaslicam svoje šparovčke, v 
katere ste v adventni akciji »Otroci za otroke« zbrali svoje denarne darove.

* Z rednim veroukom pričnemo v ponedeljek 7. januarja.
* V torek 8. 1. ob 20h je srečanje zakonske skupine.
* Srečanje za vse devetarje, srednješolce in študente bo v petek 11. januarja po 

večerni maši v učilnici z gostoma Zavoda Živim.
* Obnovite naročnino na verske časopise in revije za leto 2019.

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

30.12.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Klemen Jereb
1.1. 8h - Vilma Kunc in Veronika Kavčič  Matevž Lukan in Tomaž Jereb
6.1.  Marja Čuk in Marija Lukančič  Nevenka Malavašič in Jerneja Kunc
13.1.  Ema Kavčič in Branka Jereb  Mojca Skvarča in Helena Rupnik

Pogrebne maše za mesec december  Mojca Skvarča
Pogrebne maše za mesec januar  Jerneja Kunc

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

Oznanila od 30.12.2018 do 13.1.2019, Leto XIV. št. 26/349

Beseda pričevanja – Visoka cena
Ghalib  Paul  je  v  Svetem pismu našel  resnico  in  je  zanjo  pripravljen  plačati

visoko ceno. Odraščal je v muslimanski družini v pakistanski prestolnici Lahore.
Postal je uspešen trgovec s tekstilom. Pogosto je vzel v roke Koran, vendar je
prav prebiranje islamske svete knjige v njem porajalo veliko vprašanj, ki ga niso
pustila ravnodušnega. Po Božji milosti, kot pravi sam, je na odgovore naletel v
Svetem pismu,  zato  se je začel  poglabljati  vanj.  Med delom ga je po malem
prebiral, kar je počasi prekvasilo njegovo življenje.

Čeprav  je  bil  v  srcu  že  kristjan,  si  spremembe  ni  upal  obelodaniti  pred
domačimi. V Pakistanu daje zakon družini in skupnosti pravico, da kaznuje kogar
koli, ki zapusti islam. Umor spreobrnjenca je v tamkajšnji kulturi junaško dejanje.
Prav zato je Ghalib iskal priložnost, da bi pobegnil od svojih domačih.

Dom in posel je zapustil zgolj v oblačilih, ki jih je nosil na sebi. Pridružil se je
kristjanom in ob vsaki priložnosti oznanjal Kristusa, kazal na razlike med Svetim
pismom in Koranom, krščeval tiste, ki so stopili na podobno pot kot on sam, in jih
pripravljal na to, da bi služili Bogu. Ko so njegova družina in prijatelji izvedeli, kaj
počne, so mu začeli slediti, da bi ga ubili. Tudi drugi niso sprejeli dejstva, da je
zapustil  vero svojega otroštva.  Ker  so  napadli  cerkev,  kjer  je  deloval,  in  celo
nekoga obstrelili, je pobegnil iz Lahoreja in se selil po Pakistanu. Ghalib nasilja ni
mogel prijaviti policiji, ker bi ga vrnila družini, ki ga ni želela videti živega. Nikjer
ni našel miru, saj so islamisti, ko so izvedeli za njegov izvor, povsod grozili njemu
in skupnosti, ki ga je sprejela. Ravno zato so mu podporo in pomoč odrekle tudi
cerkve. Kristjani so se upravičeno bali, da bi zaradi njega postali še pogostejša
tarča islamskih skrajnežev. Zaradi pomanjkanja opore in neprestanih groženj je
želel  Ghalib  zapustiti  deželo.  Na Zahod ni  mogel,  ker  tam ne bi  imel  statusa
begunca, saj  Pakistan v  Evropi  ni  obravnavan kot  kristjanom nevarna država.
Pobegnil je v Malezijo, kjer je uradna vera ravno tako islam. Čeprav je mislil, da
bo tam lahko svobodno živel svoje prepričanje, je naletel na podobne težave in
preganjanje kot v Pakistanu. >>


