
Nedelja Jezusovega krsta
Evangelij: OČE PRIČUJE O SINU Lk 3,15-16.21-22
Evangelij po Luku
Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če
ni morda on Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa
močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal;
on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil
tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni
podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj
imam veselje.«
 Mašni nameni od 13.1.2019 do 19.1.2019:
nedelja, 13.1. 7:30h – za farane

10h  Brigita Lukan, obl. in vsi  iz družine Celarc, Rovte 82j
ponedeljek, 14.1. Feliks Nolanski, duhovnik

18h  Adolf Logar, obletna, Rovte 158
torek, 15.1. Sv. Pavel Puščavnik, redovnik

18h  Frančiška Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7
sreda, 16.1. Marcel, papež

18h  Slavka Novak, obletna, Petkovec 36
četrtek, 17.1. Sv. Anton Puščavnik, opat

18h  Veronika Malavašič, osmi dan, Rovte 51
petek, 18.1. Začetek »Tedna molitve za edinost kristjanov«

18h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a
sobota, 19.1. Makarij, opat; Smrtni dan (+1868) božjega služabnika 

Friderika Ireneja Baraga 
18h  Jožef Treven, godovna, Petkovec 11b

(Nadaljevane iz naslovne strani)
Najprej  so bile  tu fizične ovire.  Jezus je ravno privolil,  da bo odšel  k Jairu

domov, da bi lahko ozdravil njegovo umirajočo hčer. Številni ljudje so se zbrali
okoli njega, ker so hoteli videti, kako bo naredil čudež. Lahko si prestavljamo, da
so  se  vznemirjeno  pogovarjali  in  morda  spraševali  Jezusa,  kako  bo  ozdravil
deklico. Le kako bi se žena lahko prerinila skozi gnečo?

Oviralo jo je tudi slabo zdravje. Po dvanajstih letih nenadzorovanega krvavenja
je bila verjetno zelo slabotna. Najbrž jo je tudi močno bolelo. Že telesni napor, ki
je  potreben,  da  je  prišla  k  Jezusu,  bi  bil  dovolj,  da  bi  omedlela  ali  izgubila
ravnotežje in padla.

Poleg tega so jo pestile notranje ovire strahu in dvoma. Judovska postava je
vsako  žensko  v  njenem stanju  uvrščala  med  nečiste.  Kogar  ali  česar  se  je
dotaknila, je bilo nečisto (prim 3 Mz 15,19-33). Lahko si predstavljamo boj, ki je
divjal v njenih mislih, ko si je prizadevala, da bi se dotaknila Jezusa. »Kaj, če me
kdo vidi? Ali to sploh smem narediti? Je proti Božji postavi?« Ni čudno, da se mu
je približala izza hrbta. Ni hotela, da bi jo kdo prepoznal.

Njen načrt se je morda zdel nerazumen, nepremišljen ali neuresničljiv. Toda v
srcu je verjela, da nobena od teh ovir ne more ustaviti Jezusa in njegove želje,
da  bi  delal  dobro.  »Če  se  le  dotaknem  njegove  obleke,  bom  rešena,«  je
premišljevala (Mr 5,28). In imela je prav. >>

2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
Evangelij: JEZUSOV PRVI ČUDEŽ Jn 2,1-11
Evangelij po Janezu
Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili
povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati:
»Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.«
Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest
kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere.
Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je
rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo,
ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je
poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje
napijejo, s slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski
Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali
vanj.
 Mašni nameni od 20.1.2019 do 27.1.2019:
nedelja, 
20.1.

Fabijan, papež, mučenec in Sebastijan(Boštjan), mučenec
7:30h – za farane
10h  Lucija Pišljar in Jože, godovna, Rovtarske Žibrše 41

ponedeljek, 
21.1.

Sv. Neža, devica in mučenka
18h  Cveta in Alojz Žniderič, obletna, Rovte 81a

torek, 22.1. Sv. Vincencij (Vinko), diakon in mučenec
18h  Vinko Treven, godovna in Vinko Rupnik, godovna, Rovte 6

sreda, 23.1. Sv. Henrik Suzo, dominikanec 
18h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

četrtek, 24.1. Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj
18h  iz družine Pivk in Vilka Treven, Petkovec 38

petek, 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik 
Sklep »Tedna molitve za edinost kristjanov«
18h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

sobota, 26.1. Sv. Timotej in Tit, škofa
18h  Štefanija Maček, trideseti dan, Petkovec 43

nedelja, 
27.1.

3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
Sv. Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink
7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
 Jezusu podajmo roko

Jezus nas želi ozdraviti! Še pomembneje pa je, da nam želi biti blizu. Želi, da bi
brez zadržkov prišli k njemu z vsakršnimi potrebami. Kakor tej ženi bi tudi nam
rad povedal, da smo ljubljeni Božji sinovi in hčere.

Zato  se  ne  bojmo  Jezusu  podati  roke.  Prosimo  ga  za  ozdravljenje,  ki  ga
potrebujemo zase ali za druge. Nato mu prisluhnimo, ko nam bo rekel, da smo
njegovi otroci in da nas je rešila vera.

Beseda med nami - januarski esej, Januar, februar 2019/1



 Ostala oznanila
* V sredo 16. 1. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema

srečanje za januar: Dobri oskrbniki prejetih darov. - Naše poslanstvo str. 19
* Vsako leto od 18. 1. do 25. 1. obhajamo Teden molitve za edinost 

Kristjanov. Letošnje geslo tedna je vzeto iz Pete Mojzesove knjige: 
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel«(5 Mz 16,20). Edinosti ne more 
biti brez pravičnosti. Zavzemanje za pravično družbo, za mir in dostojanstvo 
vseh je velika ekumenska naloga. Letos so teden molitve pripravili Kristjani iz 
Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem muslimanskega 
prebivalstva na svetu. Od 265 milijonov ljudi jih je kar 86% muslimanov, okoli 
10% pa kristjanov. V Sloveniji bomo obhajali dve pomembni obletnici: 100-
letnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, kjer živi največ 
naših evangeličanov. Srbski pravoslavni kristjani in duhovniki v Sloveniji bodo 
praznovali 800letnico samostojnosti Srbske pravoslavne Cerkve, ki jo je dosegla 
6. decembra 1219 pod svojim prvim nadškofom Svetim Savo.

dr. Bogdan Dolenc, tajnik slovenskega ekumenskega sveta.
* V soboto 19. januarja ob 15h je v veroučni učilnici preverjanje za 

Slomškovo bralno priznanje (2 knjigi)
* V ponedeljek 21. januarja po večerni maši je v veroučni učilnici 

priprava na zakrament krsta za starše in botre. K pripravi prinesite rojstni 
list otroka in družinsko knjižico, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz
druge župnije.

* V četrtek 24.1. je po večerni maši srečanje za člane Karitas.
* Naš župnik Janez Petrič praznuje 70 let življenja, zato se mu bomo farani v 

nedeljo 27. 1. pri maši ob 10h zahvalili za ves trud in vse dobro, kar je in bo še 
storili za nas in našo župnijo.

* Obnovite naročnino na verske časopise in revije za leto 2019.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

13.1.  Ema Kavčič in Branka Jereb  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
20.1.  Vilma Kunc in Cilka Jereb  Matevž Lukan in Jerneja Kunc
27.1.  Ema Kavčič in Veronika Kavčič  Branka Jereb in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec januar  Jerneja Kunc

 Ministriranje:
Teden od 13.1. do 20.1. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 20.1. do 27.1. Anže Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1 in 2, od 12.1. do 18.1. sk. 3, od 19.1. do 25.1. sk. 4, od 26.1. do 1.2.
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 13.1.2019 do 27.1.2019, Leto XV. št. 1/350
Beseda med nami - Če se le dotaknem njegove obleke

Ko so Tomu odkrili redko bolezen, se mu je življenje obrnilo na glavo. Moral se
je  upokojiti.  Postajal  je  vse  šibkejši  in  nenehno  ga  je  bolelo.  Toliko  časa  je
preživel doma v postelji, da je izgubil stik z nekaterimi prijatelji. Zaradi vsega tega
je bil  jezen na Boga in zagrenjen. Prijatelji  iz  župnije so ga poskušali  bodriti,
vendar se je zdelo, da ne pridejo daleč. 

Čez nekaj mesecev so imeli v Tomovi župniji štiridnevni misijon. Prijatelji so ga
vabili,  naj  se  ga  udeleži,  vendar  jih  je  zavrnil.  Potem pa  se  je  zadnji  večer
misijona le odločil priti. Ni pričakoval, da se bo kaj zgodilo, le prijateljem je hotel
ustreči. 

Toda nekaj se je vendarle zgodilo. Misijon se je končal s povabilom vsem, ki
želijo  molitev  za  ozdravljenje.  Čeprav  je  Tom malce  dvomil,  je  vseeno  prosil
zanjo. V trenutku, ko so diakon in dva druga položili roke nanj, ga je preplavil
občutek  ljubezni  in  topline.  Začutil  je,  da  se  nakopičena  jeza  in  zamera  v
njegovem srcu začenjata topiti. Zajokal je. Čudež! Pri naslednjem pregledu mu je
zdravnik rekel, da je popolnoma zdrav. Bog ga je ozdravil! 

Premagovanje ovir 
Kako  bi  bilo,  če  bi  morali  dvanajst  dolgih  let  prenašati  bolečo  in  sramotno

bolezen ali  bi  vedno znova hodili  k zdravniku, pa bi se po zdravljenju čedalje
slabše počutili? Kaj pa velikansko breme računov za zdravljenje? Zamikalo bi nas,
da bi obupali in sprejeli trpljenje, kajne? Mogoče bi pomislili, da se moramo pač
naučiti prenašati bolečine, in upali, da bomo kmalu umrli. 

Toda žena iz evangeljske zgodbe je ravnala drugače. Poznamo jo samo kot
»ženo, ki  je krvavela«. Storila je nekaj drznega in pohujšljivega ter bila za to
neizmerno poplačana. Prerinila se je skozi množico, ki je obdajala Jezusa, in se
dotaknila njegove obleke. V hipu je ozdravela (prim Mr 5,25-34).

Če bi si ogledali nekatere ovire, ki jih je morala ta žena premagati, bi se lahko
naučili  nekaj o veri, kakršno lahko imamo – o veri, po kateri pridemo v stik z
Božjo močjo. >>

http://zupnija.rovte.eu/

