
Sveta družina, slovesni praznik
Evangelij: JOŽEF PO BOŽJI VOLJI REŠI SVETO DRUŽINO Mt 2,13-15.19-23

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 29.12.2019 do 4.1.2020
nedelja, 29.12. Tomaž Becket, škof in mučenec

7:30h – za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

ponedeljek, 30.12. 
v božični osmini

Feliks I., papež
18h  starši Rupnik, Rovtarske Žibrše 7

torek, 31.12.
v božični osmini

Sv. Silvester, papež
  8h  starši Skvarča, obletna
  Drugi sveti večer

sreda, 1.1. Marija sveta božja Mati, sklep božične osmine
Novo leto, slovesni praznik; Dan miru; 
Začetek meseca verskega tiska
  8h – v čast Materi božji 
10h  Jože in Tončka Treven, obletna, Petkovec 11b

četrtek, 2.1. Sv. Bazilij in Gregor Nacianski, škof in učitelj
18h  Vilibald Slabe, obletna, Petkovec 16a

petek, 3.1.
Prvi petek

Presveto Jezusovo ime, praznik
18h  starši, brat in sestre Logar, obletna, Rovte 50b

sobota, 4.1. 
Prva duhovniška

Sv. Angela Folinjska, redovnica
18h  Lojze in Franc Kavčič, obletna 

in Marjanca Kavčič, godovna, Petkovec 8
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Čudila se je tudi dejstvu, da je do vseh navzočih čutila ljubezen. Začela jim je
govoriti  o Jezusu, vendar je niso želeli  poslušati.  Ker se želji,  da bi govorila o
tistem, ki je preobrazil njeno življenje, ni mogla upreti, je bila kmalu odpuščena.
Sodelavcem je pustila sporočilo, naj je ne iščejo, in je odšla. Ko je sedla v avto, je
izrekla molitev: Gospod, ne vem, kaj želiš z menoj, vendar ti od tega dneva≫Gospod, ne vem, kaj želiš z menoj, vendar ti od tega dneva
namenjam vso svojo pozornost.≪

Vrnila  se  je  v  svoje  rojstno  mesto,  da  bi  poiskala  najboljšo  srednješolsko
prijateljico. Čeprav ni vedela, kako bo ta sprejela njeno spremembo, ji je povedala
o svojem srečanju s Kristusom. Prijateljica je bila navdušena in naslednje jutro je
že povabila gospe, s katerimi je skupaj obiskovala cerkev, da bi jih s seznanila
Tempe.

Spreobrnjena  barska  pevka  se  je  tega  najprej  prestrašila.  Njene  oprijete
kavbojke in majice z neumnimi napisi, ki jih je nosila v nočnih lokalih, vsekakor
niso  bile  prava  oprava  za  izbrano  žensko  družbo,  vendar  je  oblekla  najmanj
vpadljiva oblačila, ki jih je našla v svoji prtljagi. Preden je stopila med gospe, je
molila, da bi jo vzljubile. In res so jo lepo sprejele. Tedaj je razumela, zakaj je
Jezus rekel, da bodo njegovi učenci prepoznavni po ljubezni. >>

2. Nedelja po božiču
Evangelij: Beseda se je učlovečila in  se naselila med nami      Jn 1,1-1824
Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 5.1.2020 do 12.1.2020:
nedelja, 5.1. Janez Nepomuk Neumann, škof

7:30h – za farane
10h  Marica in Ludvik Skvarča, obletna

in vsi  iz družine Skvarča, Rovte 11
  Tretji sveti večer

ponedeljek, 6.1. Gospodovo razglašenje 
ali Sveti trije Kralji, slovesni praznik
18h  Jožefa Albreht, obletna, in starši Jereb 

in brat Pavle, Rovte 102a
torek, 7.1. Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik

18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18
sreda, 8.1. 18h  Frančiška Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7
četrtek, 9.1. Sv. Andrej Corsini, škof

18h  Jože Jeršič, Rovte 79, dano Miha Jeršič
petek, 10.1. Agaton, papež in Gregor iz Nice

18h  Jože Cigale in Majda Mesec, Rovtarske Žibrše 30
sobota, 11.1. Sv. Pavlin Oglejski, škof

10h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
18h  Friderik Cuznar, trideseti dan, Rovte 112

nedelja, 12.1. Nedelja Jezusovega krsta
7:30h – za farane
10h  Štefanija Maček, obletna, in Franc Maček, Petkovec 43

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Po vseh preživetih izzivih je Tempe poklicala svoje otroke. Hčerka jo je povabila,
naj se preselili k njej. Tako je lahko začela znova. Našla je službo in se vključila v
lokalno cerkveno skupnost. Zaradi materinega spreobrnjenja se je pozneje Bogu
približala vsa družina. Jezusa so sprejeli zaradi nekoga, ki je nekoč v hotelski sobi
pustil Sveto pismo, se zaveda vsestranska umetnica, ki danes oznanja tudi prek
pisanja in ilustriranja knjig.

Marija Krebelj je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
Beseda Pričevanja, Magnificat 12/2019 str. 17-18

 Ministriranje:
Teden od 29.12. do 5.1. Lovro Benedičič
Teden od 5.1. do 12.1. Andraž in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 6, od 28.12. do 3.1. sk. 7, od 4.1. do 10.1. sk. 8, od 11.1. do 17.1.
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 praznik Svete Družine, 29. 12. bo pri obeh mašah bo blagoslov 

otrok. Starši, pripeljite svoje otroke k blagoslovu.
* Zadnji dan civilnega leta,v torek 31. decembra, 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 2020 obhajamo praznik Marije, svete božje Matere. Sveti 
maši bosta ob 8h in ob 10h. Pričenjamo novo civilno leto. Ta dan je tudi dan
miru. Za dan je papež Frančišek napisal Apostolsko pismo: »Čudovita 
znamenja«. Govori o pomenu in vrednoti jaslic. Mesec januar je posvečen 
verskemu tisku. 
Pri obeh mašah je darovanje. Namenjeno za novo župnišče.

* Na prvi petek v mesecu januarju 3. 1. bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov. 

* Na prvo soboto 4. 1. bomo bo maši bomo zmolili litanije Matere božje in molili 
za duhovne poklice ter prejeli blagoslov.

* Na 2. nedeljo po božiču 5. 1. bo po maši ob 10h v lopi pod zvonikom 
blagoslov krede, kadila in vode.

* Na praznik Svetih Treh Kraljev je maša samo ob 18h, ker je ob 10h 
žegnanjska maša v župniji Vrh Sveti Trije Kralji.

* Obvestilo o birmi:
Slovesnost podelitve zakramenta Svete birme bo v župniji 24. maja 2020, na 
velikonočno nedeljo ob 9h dopoldne. Birmovalec bo škof Franci  Šuštar.

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 

kapeli doma Marije in Marte.  Obveščamo, da bo maša za osvoboditev / 
ozdravljenje, bo na tretjo nedeljo v januarju 2020, to je 19. januarja ob 19. uri.

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

29.12.  Ema Kavčič in Tomaž Jereb  Tadeja in Matjaž Gnezda
1.1. 2020  8h – Marija Lukančič in Franja Tušar  Branka Jereb in Klemen Jereb

5.1.  Ema Kavčič in Cilka Jereb  Tomaž Jereb in Jerneja Kunc
6.1.  18h – Matevž Lukan in Nevenka Malavašič
12.1.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Mojca Skvarča in Helena Rupnik

Pogrebne maše za mesec december  Cilka Jereb
Pogrebne maše za mesec Januar 2020  Marija Lukančič

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

Oznanila od 29.12.2019 do 12.1.2020, Leto XV. št. 26/375

Iz nočnega kluba v cerkev
Američanka Tempe Brown se je poročila takoj po srednji šoli, vendar njen zakon

ni bil srečen. Rodila je tri otroke, potem pa sta se z možem razšla. Da bi preživela
družino, si je morala poiskati službo. Ker je z ilustriranjem otroških knjig premalo
zaslužila, je pomislila, da bi lahko pela. Prijavila se je na avdicijo. Stradanje ti da≫Gospod, ne vem, kaj želiš z menoj, vendar ti od tega dneva
veliko  poguma,  se  je  pošalila,  ko  je  svoje  pričevanje  delila  s  sodelavci≪
svetopisemske  družbe  Gideon.  Avdicijo  je  uspešno  prestala  in  tako  je  začela
nastopati kot pevka jazza, rocka in country glasbe.

Sčasoma je zaradi dela svojo družino vse bolj zanemarjala, saj je skoraj ni bilo
doma.  Sina  je  sicer  poslala  k  očetu,  ki  se  je  ponovno  poročil,  odraščajočima
hčerkama pa ni zmogla več pomagati. Zabredli sta v težave in na koncu pristali v
zaporu. Poleg vseh preizkušenj sta zbolela tudi Tempina brata, eden za multiplo
sklerozo, drugi pa za levkemijo. Bolezen je oba pripeljala h Kristusu in začela sta
moliti za svojo izgubljeno sestro. Zanjo so verjetno molili tudi njeni otroci, ki so jih
sosedje  včasih  s  seboj  vzeli  v  cerkev.  Hčerka  je  materi  sicer  nekoč  želela
predstaviti  Jezusa,  vendar  ji  je  zato  Tempe onemogočila  nadaljnje  obiskovanje
cerkve. Pozneje je priznala, da je bila to verjetno najslabše, kar je kdaj storila.

Kot pevka je Tempe veliko potovala. Daljša obdobja je preživela v hotelih, kjer je
ob postelji pogosto našla Gideonovo Sveto pismo. Iskala je življenjske odgovore,
zato  jo  je  branje  Božje  besede  prevzelo.  Posebej  jo  je  pretresla  vrstica  iz
Janezovega evangelija: Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje≫Gospod, ne vem, kaj želiš z menoj, vendar ti od tega dneva
bolj  ljubili  temo kakor  luč,  kajti  njihova  dela  so  bila  hudobna  (Jn  3,19).  Ob≪
prebranem je zgrožena spoznala, da tudi sama tava v temi. Pokleknila je kar sredi
hotelske sobe in Boga prosila za odpuščanje. Gospod ni zavlačeval, saj je na njeno
molitev čakal že osemintrideset let.

Ko je tistega dne stopila na oder, se je vprašala, zakaj je prostor tako mračen. To
je  drugače  ni  motilo,  vendar  je  svetloba,  ki  je  vzniknila  v  njeni  notranjosti,
preobrazila njen pogled. >>


