
3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
Evangelij: PISMO SE IZPOLNJUJE NA JEZUSU Lk 1,1-4;4,14-21
Evangelij po Luku
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami,
kakor so nam jih sporočili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem
sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teófil,
vse po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen. Tisti
čas se je Jezus v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej
okolici. Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je
odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so
mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: ›Duh
Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me
je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na
svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti.‹ Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku
in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti: »Danes se je
to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.«
 Mašni nameni od 27.1.2019 do 2.2.2019:
nedelja, 27.1. Sv. Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink

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

ponedeljek, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
18h  Franc in Frančiška Brenčič, godovna (dano Rov. Žibrše)

torek, 29.1. Valerijan, škof
18h   Fani in Ivan Gantar, Rovte 37

sreda, 30.1. Martina, devica in mučenka 
18h   Marija Brence, obletna in Alojz Brence, Petkovec
in + Jože Treven, obletna, Rovte 13 (mašuje g. Jože Treven)

četrtek, 31.1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj
Sklep meseca verskega tiska
18h  Ivanka, Pavle in Jakob Šemrov, obletna, Rovte 100a

petek, 1.2. 
Prvi petek

Sv. Brigita Irska, devica
18h  Janez Filipič in Neža

sobota, 2.2.
Prva duhovniška

Jezusovo darovanje, Svečnica, praznik 
18h  Miro Treven, Rovte 4

(Nadaljevane iz naslovne strani)
Ob vrstici: »Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke« (Heb 13,8), je Sue
razumela, da omejuje Boga, ker dvomi v to, da bi jo lahko ozdravil. Skupaj so
začeli brati svetopisemska besedila o ozdravljenjih in njena vera se je krepila.

Nekega večera pa so se v njej začeli oglašati dvomi: »Kdo pa misliš, da si?
Multipla skleroza ni  ozdravljiva.  Slepiš  se. Nisi  vredna …« Pomirila  se je šele
takrat, ko je v srcu začutila besede: »Utapljaš se v morju dvoma.« Vedela je, da
je bil  to  Božji  glas. Lotila se je branja Svetega pisma. Nenadoma je začutila
drobne dotike, kot bi v njeni notranjosti od glave do prstov na nogah gomazelo
olje. Vedela je, da jo Jezus ozdravlja. Naslednje jutro jo je preplavila moč kot
nikoli prej. >>

4. nedelja med letom
Evangelij: JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE Lk 4,21-30
Evangelij po Luku
Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor
ste  slišali.«  Vsi  so  mu  pritrjevali,  čudili  so  se  besedam milosti,  ki  so  prihajale  iz
njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste
povedali  ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali,  da se je zgodilo v
Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam:
Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov
je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je
nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k
vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu včasu preroka
Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to
slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs
hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.
 Mašni nameni od 3.2.2019 do 10.2.2019:
nedelja, 3.2. Sv. Blaž, mučenec 

Smrtni dan (+ 1939) božjega služabnika Janeza Gnidovca
7:30h – za farane
10h  Frančiška Marolt, obl. in  iz družine Kenk, Petkovec 42
14h – Bogoslužje božje besede in blagoslov svetega Blaža, škofa

ponedeljek, 
4.2.

Andrej Corsini, škof 
18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

torek, 5.2. Sv. Agata, devica in mučenka 
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

sreda, 6.2. Sv. Pavel Muki in drugi japonski mučenci
18h  Marija, Franc in Jernej Senčur, Rovte 139

četrtek, 7.2. 18h – Ustanovna maša za leto 2019
petek, 8.2. Sv. Hieronim Emiliani, vzgojitelj

18h  starši Jereb, obletna in Terezija Pivk, Rovte 35
sobota, 9.2. Sv. Apolonija, devica in mučenka

18h  Veronika Malavašič, trideseti dan, Rovte 51
nedelja, 
10.2.

5. nedelja med letom; Sv. Sholastika
7:30h – za farane
10h  starši Cigale, Rovte 46e

    (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Zdravnik je takoj ugotovil,  da je izginila poškodba očesa, ki je prej pričala o
njeni bolezni. Potrdil je, da gre za čudež, ki ga lahko naredi le Bog. Znova jo je
poslal  na nevrološke teste, ki niso zaznali nikakršnih bolezenskih težav. Sue je
ozdravela.

Danes skupaj z možem oznanjata Jezusa. Sue si želi, da bi s svojim pričevanjem
v ljudeh vzbudila lakoto po Bogu in vero, da njemu ni nič nemogoče.

Marija Krebelj je posvečena sestra v skupnosti Emanuel      
Magnificat 2/2019 - Beseda pričevanja      



 Ostala oznanila
* Naš župnik Janez Petrič praznuje 70 let življenja, zato smo se mu 

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.

* Za prvi petek v mesecu februarju 1. 2. bom v dopoldanskem času 
obiskal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije 
Srca Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V soboto je praznik Jezusovega darovanja v templju ali Svečnica. 
Sveta maša bo ob 18h. Pri maši bo blagoslov sveč. Sveče boste vzeli pred 
mašo v lopi pod zvonikom.

* 3. februarja goduje sveti Blaž. Blagoslov svetega Blaža, škofa in 
mučenca bo popoldne ob 14h. Najprej bo bogoslužje božje besede, nato pa 
blagoslov svetega Blaža.

* 3. februarja bo izšla prenovljena številka Družine. V ta namen bo Družina izdala 
naročilnice. Kdor jo bo izpolnil in oddal v nabiralnik, bo prejel brezplačno tri 
zaporedne številke tednika in kuharsko knjigo Velikonočni jedilniki. Naročilnice 
oddajte čimprej.

* V torek 5. 2. je srečanje zakonske skupine. Dobimo se ob 20h v župnišču.
* 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

27.1.  Ema Kavčič in Veronika Kavčič  Branka Jereb in Klemen Jereb
2.2.  ob 18h Cilka Jereb in Nevenka Malavašič
3.2.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Tadeja Gnezda in Jerneja Kunc
10.2.  Ema Kavčič in Cilka Jereb  Mojca Skvarča in Helena Rupnik

Pogrebne maše za mesec januar  Jerneja Kunc
Pogrebne maše za mesec februar  Cilka Jereb

 Ministriranje:
Teden od 27.1. do 3.2. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič
Teden od 3.2. do 10.2. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 4, od 26.1. do 1.2. sk. 5, od 2.2. do 8.2. sk. 6, od 9.2. do 15.2.
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 27.1.2019 do 10.2.2019, Leto XV. št. 2/351

Beseda pričevanja - Beseda, ki ozdravlja
Pri osemindvajsetih letih se je Sue Wynn vznemirila zaradi nenavadne zaznave.

Opazovala je svojo roko, vendar nekaterih prstov ni videla. Zdravniki so ji rekli, da
obstaja petdeset odstotkov možnosti, da bo zbolela za multiplo sklerozo. Bila je
na  začetku  obetavne  kariere,  zato  se  zaradi  njihovih  napovedi  ni  preveč
obremenjevala, saj težave takrat niso bile izrazite.

Ko je nekega večera z možem Jeffom gledala televizijo, ga je opozorila, naj ne
potresava z nogo, kar jo je pri njem včasih motilo. Zagotovil ji je, da tega ne
počne  on,  temveč  se  trese  ona.  Na  smrt  se  je  prestrašila,  ker  ni  mogla
nadzorovati  nihanja  svoje  glave.  Po  tem  dogodku  je  zdravnik  potrdil,  da  se
medicina v svoji napovedi ni zmotila.

Življenje mladega para se je v hipu sesulo. Kljub zdravljenju je bolezen tako
napredovala, da je po štirih mesecih Sue lahko hodila le še z berglami.

S soprogom sta se pridružila podporni skupini, tam pa ju je neka gospa povabila
v eno izmed protestantskih cerkva. Oba sta šla tja z negotovostjo. Sue je bila
precej  v new ageu, zanimal  jo je budizem in hinduizem, Jeff pa je bil  ateist,
vendar je ženo podprl,  ker je upal, da jo bo obisk cerkve nekoliko odvrnil  od
neprestanega strahu in misli na bolečino.

Ker so ju ljudje lepo sprejeli, sta se v cerkev vračala vsako nedeljo, dokler nista
pred vsemi izpovedala, da verujeta v Jezusa Kristusa. Obiskovala sta katehezo in
na novo spoznavala krščanstvo. To je spreminjalo njuno življenje, čeprav se je
Sueino zdravje še vedno hitro slabšalo. Zdravniki so ji predpisali kemoterapijo, ki
je ni prenesla.

Nekoč ji je pastor v cerkvi rekel, da je imel videnje, v katerem je ozdravela. Ob
tem se je le nasmehnila. Zakonca Wynn sta s pastorjem večkrat prebirala Sveto
pismo. >>

http://zupnija.rovte.eu/

