
Nedelja Jezusovega krsta
Evangelij: JEZUS JE OB KRSTU VIDEL PRIHAJATI NADSE BOŽJEGA DUHA
Evangelij po Mateju Mt 3,13-17

 Mašni nameni od 12.1.2020 do 18.1.2020
nedelja, 12.1. 7:30h – za farane

10h  Štefanija Maček, obletna, in Franc Maček, Petkovec 43
ponedeljek, 13.1. Čas med letom; Hilarij, škof in učitelj

18h  Anton in Terezija Reven, Rovtarske Žibrše 34
torek, 14.1. Sv. Feliks Nolanski, duhovnik

18h – v čast angelom varuhom
sreda, 15.1. Sv. Pavel, puščavnik

18h  Slanovcovi, Praprotno Brdo
četrtek, 16.1. Marcel, papež

18h  Franc Jurca, Petkovec 23
petek, 17.1. Sv. Anton Puščavnik, opat

18h  Jože Jeršič, Rovte 79, dano Miha Jeršič
sobota, 18.1. Sv. Marjeta Ogrska, kneginja

Začetek »Tedna molitve za edinost Kristjanov«
18h – za zdravje, v čast Materi božji, Petkovec 11

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Za tretjo skupino bralcev in bralk, ki so v naših župnijah redna oblika
bogoslužnih  sodelavcev,  pa  navodila  v  lekcionar  poudarjajo:
»Bogoslužni zbor potrebuje bralce, tudi če niso postavljeni v to službo.
Treba je poskrbeti, da bo na voljo nekaj sposobnih vernih laikov, ki
bodo mogli opravljati to službo« (št. 52).

Zato je za župnijo zelo pomembno, da oblikuje skupino bogoslužnih
sodelavcev, ki so začutili, da jih Bog kliče k poslanstvo oznanjevalcev Božje
besede. Ta skupina naj bo pozorna na to, da se redno izobražuje in duhovno
oblikuje. Za bralce in bralke je pomembno, da znajo tehnično dovolj razločno
brati  in  interpretirati  besedilo,  ki  ga  oznanjajo  pri  ambonu;  da  s  svojim
videzom niso  oznanjevalci  sebe,  ampak  da  postajajo  odsev  Besede,  ki  jo
oznanjajo – da so torej urejeni, a ne vpadljivi; da Božjo besedo najprej živijo v
svojem srcu, jo udejanjajo v svoji okolici in jo šele nato oznanjajo z ustnicami.
Bralke in bralce je potrebno navajati, da bodo nedeljsko Božjo besedo, ki jo
bodo oznanili ljudem, počasi ›žvečili‹ ves teden do nedelje in skušali živeti po
njej,  tako  da  bo  oznanilo  v  nedeljo  res  oznanjeno  in  ne  samo  prebrano.
Povabljeni pa so tudi k premišljevanju dnevne Božje besede in poglabljanju v
razumevanje  svetopisemskih  odlomkov.  Pri  vsem tem jim  lahko  s  pridom
pomaga  vsakomesečni  Magnificat,  ki  prinaša  bogoslužne  odlomke  Božje
besede za vsak dan.

Cecilija Oblonšek, je žena in mama ter asistentka na Teološki fakulteti.
Beseda o bogoslužju, Magnificat 1/2020, str. 20-22

2. Nedelja med letom, Nedelja verskega tiska
Evangelij: JAGNJE BOŽJE ODJEMLJE GREH SVETA  Jn 1,29-34

Evangelij po Janezu
Drugega dne je Janez Krstnik videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel:
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za
menoj pride mož, ki  je pred menoj; zakaj  bil  je prej  ko jaz.  In jaz ga nisem
poznal, ali da se razodene Izraelu, zato sem jaz prišel in krščujem z vodo.«
In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal na
njem. In jaz ga nisem poznal; ali ta, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel:
›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati na njem, ta je, kateri krščuje s Svetim
Duhom.‹ In jaz sem videl in sem priča, da je ta Božji Sin.«

 Mašni nameni od 19.1.2020 do 26.1.2020:
nedelja, 
19.1.

Božji služabnik Friderik Irenej Baraga(+1868) smrtni dan
7:30h – za farane
10h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

ponedeljek, 
20.1.

Sv. Fabijan, papež in mučenec 
in Sv. Sebastjan(Boštjan), mučenec
18h  Jožef Arhar, obletna, Rovte 104d

torek, 21.1. Sv. Neža, devica in mučenka
18h  Cvetka Kavčič, Rovte 12

sreda, 22.1. Sv. Vincenc, diakon in mučenec
18h  starši Nagode, godovna in obletna, Rovte 102a

četrtek, 23.1. Zaroka Marije in Jožefa, spominski dan
18h  Viktor Šinkovec, obletna, Rovte 112a

petek, 24.1. Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj
18h vsi  Rovtarski Farani

sobota, 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik
Sklep »Tedna molitve za edinost Kristjanov«
18h  Mihael Mlinar, trideseti dan, Petkovec

nedelja, 
26.1. 

3. Nedelja med letom, Nedelja Svetega Pisma
Sv. Timotej in Tit, škofa
7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

 Ministriranje:
Teden od 12.1. do 19.1. Anže Treven
Teden od 19.1. do 26.1. Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 8, od 11.1. do 17.1. sk. 9, od 18.1. do 24.1. sk. 10, od 25.1. do 31.1.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Po nedelji: Jezusovega krsta, 12. 1., v liturgiji nastopi »Čas med letom«. 

Liturgična barva mašnih oblačil je zelena. Pri maši ob delavniških beremo berila 
in evangelija iz knjige 2, leto II.

* V torek, 14. 1. ob 20h je srečanje zakonske skupine v prostoru nad zakristijo.
* Vsako leto v mesecu januarju obhajamo »Teden molitve za edinost 

Kristjanov« ali ekumensko osmino od 18. - 25. januarja. Geslo letošnje 
osmine je vzeto iz Apd 28,2: »Domačine so nas sprejeli nad vse ljubeznivo«. 
Gradivo so pripravljali kristjani različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška 
dežela. Zgodovina krščanstva sega na tem otoku nazaj vse do časa apostolov. 
Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na obale Malte okoli leta 60. O 
gostoljubnih domačinih je njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalno: 
»Domačini so nas sprejeli nad vse ljubeznivo«. Za vsak dan osmine je 
namenjeno razmišljeno ob božji besedi. Za edinost je potrebno molitev in je 
vedno delo Svetega Duha. Edinost ne moremo »ustvariti«, »izdelati« ali 
»organizirati«! Lahko jo samo sprejmemo kot dar Duha, ko smo notranje dovolj
pripravljeni za to.  

dr. Bogdan Dolenc. Član komisije za ekumenizem pri SŠK.
* V sredo, 22. januarja je po večerni maši srečanje za člane ŽPS v prostorih nad 

zakristijo. Tema srečanja za januar: Kaj delajo učenci, priročnik za člane ŽPS – 
Krščeni in poslani, str. 20.

* V četrtek, 23. januarja je po večerni maši srečanje za člane Karitas v prostoru 
nad zakristijo. 

* Zadnja nedelja v meseca, januarja, 26. 1. je Nedelja Svetega Pisma. 
Geslo takratne nedelje je: »Pogovarjala sta se« (Lk 24, 14a). Ta nedelja nas 
vabi, da razmišljamo o božji besedi, ki nas vabi preko pogovora do srečanja. 

* 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, 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

12.1.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
19.1.  Vilma Kunc in Branka Jereb  Marja Čuk in Matjaž Gnezda
26.1.  Franja Tušar in Cilka Jereb  Klemen Jereb in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za mesec Januar 2020  Marija Lukančič

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

Oznanila od 12.1.2020 do 26.1.2020, Leto XVI. št. 1/376

Bogoslužni sodelavci – bralci Božje besede
Z novim letom posvečamo rubriko  o  bogoslužju  bogoslužnim sodelavcem.

Letošnje  pastoralno  leto  je  posvečeno  mladim  po  birmi,  zato  naj  opisi
posameznih služb pri sveti maši služijo kot nekakšen ›seznam‹ za mlade, kje
lahko najdejo svoje mesto pri obhajanju bogoslužja. To pa ne pomeni, da se tu
zgodba konča – okrepljeni z močjo Svetega Duha, ki so ga v polnosti prejeli pri
zakramentu  svete birme,  naj  najdejo svoje mesto v  Cerkvi  na vedno nove
načine, odrasli verniki pa jim kot bratje in sestre po eni strani zaupajmo in po
drugi  strani  kot  dobri  vzgojitelji  usmerjajmo,  da  bo njihovo služenje  rodilo
sadove in bogatilo občestvo.

Prva  od  bogoslužnih  služb,  ki  jo  bomo  omenili,  so  v  mesecu,  ko
obhajamo  nedeljo  Božje  besede  (tretja  nedelja  med  letom),  bralci  Božje
besede, ki jim s tujko rečemo tudi lektorji, njihovi službi pa lektorat. Pri bralcih
beril razlikujemo tri skupine: prvi so kandidati za duhovništvo, ki na svoji poti
do posvečenja prejmejo službo lektorja; drugi so moški laiki, ki so postavljeni v
službo bralca s posebnim obredom, tretji pa so laiki (moški in ženske), ki jim
poslanstvo bralcev lahko podelimo s posebnim blagoslovom.

Pri službi bralca je potrebno razložiti za mnoge morda nejasno delitev
na  tisti  dve  skupini  bralcev  izmed  treh,  od  katerih  je  ena  postavljena  v
liturgično  službo  (torej  moški  laiki),  in  drugo,  kjer  moški  in  ženske  laiki
opravljajo to poslanstvo brez posebne postavitve v to službo. Dejstvo je, da v
Sloveniji najbrž skoraj ni primerov moških laikov, ki bi bili uradno postavljeni v
službo bralca (obred najdemo v obredniku Posvetitve), v veliko župnijah pa
imamo laike, ki opravljajo poslanstvo bralca v primeru, da nimamo bralcev,
posebej postavljenih v to službo (RMu 101). Če bi imeli v župniji bralca, ki bi bil
postavljen v službo, bi ta bral vsa branja iz Svetega pisma razen evangelija
(RMu  99),  napoveduje  pa  lahko  tudi  molitvene  namene  v  prošnjah  (če  ni
diakona) in bere ali poje psalm med berili (če ni psalmista). >>


