
3. Nedelja med letom  - Nedelja Svetega Pisma
Evangelij: JEZUS IZPOLNJUJE IZAIJEVO PREROKBO Mt 4,12-23
Evangelij po Mateju
Ko pa je slišal,  da so Janeza vrgli  v ječo, se je umaknil  v Galilejo. In zapustil je
Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, in
se je tam nastanil. Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki
pravi: ‚Zemlja Zabulonova in zemlja Neftalijeva, ob potu k morju, onkraj Jordana,
poganska Galileja, ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so
sedeli v deželi smrtne sence, je luč zasvetila.‘ Od tedaj je začel Jezus oznanjati in
opominjati: »Spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo.« Ko pa je hodil
ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata: Simona, z imenom Peter, in njegovega
brata Andreja,  ko sta mrežo metala v morje;  bila  sta namreč ribiča.  Reče jima:
»Hodíta za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila
in  šla  za  njim.  In  ko  je  od  tam  šel  dalje,  je  videl  druga  dva  brata:  Jakoba,
Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ko sta z očetom Zebedejem v čolnu
popravljala mreže, in ju je poklical. In ta dva sta čoln in očeta takoj zapustila in šla
za njim. In Jezus je hodil po vsej Galileji, učil po njih shodnicah in oznanjal evangelij
kraljestva; in ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom.
 Mašni nameni od 26.1.2020 do 1.2.2020
nedelja, 26.1. Sv. Timotej in Tit, škofa

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

ponedeljek, 27.1. Sv. Angela Mericij, devica, redovna ustanoviteljica
18h  Slavka Novak, obletna, Petkovec 36

torek, 28.1. Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
18h  Cvetka in Alojz Žniderič, obletna Rovte 81a

sreda, 29.1. Valerij, škof
18h  Ivanka Logar, osmo dan, Rovte 104

 Jože Treven, Rovte 13, (mašuje Jože Treven)
četrtek, 30.1. Martina, devica

18h  Marija Brence, obletna in Alojz, Petkovec
petek, 31.1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj

18h  Marko Rode, dano Rovte 114
sobota, 1.2. Sv. Brigita Irska, devica

9h - maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Zato  bi  lahko kratek  obred  ›odposlanja‹  izrednih  delivcev  obhajila  k  bolnim članom

občestva  postal  integralni  del  sklepnega  dela  nedeljskega  bogoslužja,  npr.  v  obliki
blagoslova  izrednih  delivcev  s  strani  duhovnika  in  z  izročitvijo  posodice  s  hostijo  kot
poslanstvom, da v imenu zbranega nedeljskega občestva bolnim vernikom prinesejo isto
Kristusovo telo, ki so ga zaužili verniki v cerkvi. Tak obred bi v vernikih utrdil zavedanje,
da  so  z  zaužitjem  Kristusovega  telesa  povezani  v  eno  telo  s  Kristusom  in  zbranim
občestvom vernih in tudi odgovorni za šibke člane tega občestva, to je bolne in ostarele.

Cecilija Oblonšek je žena in mama ter asistentka na Teološki fakulteti.
Beseda o bogoslužju, Magnificat 2/2020, str. 21

Jezusovo darovanje, Svečnica, praznik
Evangelij: MOJE OČI SO VIDELE TVOJE ZVELIČANJE      Lk 2,22-40

Evangelij po Luku
Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, so prinesli Jezusa njegovi
starši  v  Jeruzalem, da bi  ga postavili  pred Gospoda, kakor  je pisano v Gospodovi
postavi: »Vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu«, in da bi dali v daritev
»dve grlici ali dva golobčka«, kakor je rečeno v Gospodovi postavi.
In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ
in je pričakoval Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od
Svetega Duha, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Maziljenca. Prišel
je po navdihnjenju v tempelj. Ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj storili po
predpisu postave, ga je tudi on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš,
Gospod, svojega služabnika po svoji  besedi  v miru; kajti  moje oči  so videle tvoje
zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov: luč v razsvetljenje poganov in
slavo Izraela, tvojega ljudstva.« Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu, kar se
je o njem govorilo. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je
postavljen  v  padec  in  vstajenje  mnogih  v  Izraelu  in  v  znamenje,  ki  se  mu  bo
nasprotovalo, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli iz mnogih src.« In
bila je neka prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v letih. Potem
ko  je  preživela  z  možem  sedem  let  od  svojega  devištva,  je  bila  vdova  do
štiriinosemdesetih  let;  ni  zapuščala  templja,  ampak je s  postom in  molitvijo  Bogu
služila  noč  in  dan.  In  prav  tisto  uro  je  prišla  tja  in  hvalila  Boga  ter  o  njem
pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu.
Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret.
Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, in Božja milost je bila z njim.

 Mašni nameni od 2.2.2020 do 9.2.2020:
nedelja, 2.2. 7:30h – za farane

10h  Brigita Lukan, obletna, Petkovec 35a
ponedeljek, 3.2. Sv. Blaž, škof in mučenec 

Smrtni dan (+1939) Janez Gnidovec, božji služabnik
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

torek, 4.2. Oskar, škof
18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

sreda, 5.2. Sv. Agata, devica in mučenka
18h  Franc Jereb, godovna in  Jerebovi, Rovte 79a

četrtek, 6.2. Sv. Pavel Niki in drugi japonski mučenci 
18h  iz družine Pivk in Viljema Treven, Petkovec 38

Prvi petek, 7.2. 18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82 in za  Bolkovcove
Prva sobota, 8.2. Sv. Hieronim Emiliani, vzgojitelj

9h - maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
nedelja, 9.2. 5. Nedelja med letom

7:30h – za farane
10h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35



Ostala oznanila
* 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. 

 * V četrtek, 30. 1. je po maši srečanje v cerkvi za birmance, starše in 
botre. To je drugo srečanje v pripravi na birmo, ki ga bo imela dr. Polona Vesel
Mušič. Tema srečanja: »Sveti Duh, naš prijatelj«. Verouka ta dan ne bo.

* V nedeljo, 2. februarja obhajamo praznik Jezusovega darovanja v 
templju. Maša in božja beseda je od praznika. Pri maši je blagoslov sveč. 

* 3. februarja goduje Sveti Blaž, škof in mučenec. Ta dan je po maši 
blagoslov Svetega Blaža.

*  V torek, 4. 2. je zvečer po maši v prostoru nad zakristijo priprava na krst za 
starše in botre.  K pripravi starši prinesite družinsko knjižico in rojstni list otroka,
botri pa, če so iz druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra.

*  Na prvi petek 7. 2. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne 
in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, 
posvetilno molitev in prejeli blagoslov.

* Zavod Svetega Stanislava vabi osmo in devetošolce na Dan odprtih 
vrat v soboto 25. januarja med 9. 13. uro.
Informativna dneva v petek 14. 2. ob 9h in ob 15h ter v soboto, 15. 2. ob 9h.

* 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. 

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

26.1.  Franja Tušar in Cilka Jereb  Klemen Jereb in Nevenka Malavašič
2.2.  Vilma Kunc in Ema Kavčič  Tadeja Gnezda in Jerneja Kunc
9.2.  Marja Čuk in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Helena Rupnik

Pogrebne maše za mesec januar  Marija Lukančič
Pogrebne maše za mesec februar  Matjaž Gnezda

 Ministriranje:
Teden od 26.1. do 2.2. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 2.2. do 9.2. Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 10, od 25.1. do 31.1. sk. 11, od 1.2. do 7.2. sk. 12, od 8.2. do 14.2.
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 26.1.2020 do 9.2.2020, Leto XVI. št. 2/377
Bogoslužni sodelavci – izredni delivci obhajila

Že samo ime te liturgične službe nam pove, da gre za izredno in nadomestno službo
laikov pri službi duhovnikov. Da je to izredna služba pomeni, da ne gre za redno obliko
služenja, ampak da pride v poštev samo v situacijah, ko je to potrebno (npr. ko je pri
nedeljski  maši  število  vernikov veliko  in  bi  obhajilo  trajalo  predolgo,  če  bi  obhajali  le
duhovniki), torej ne v rednih, ampak izrednih situacijah. Da gre za nadomestno službo pa
pomeni, da ta služba redno pripada duhovniku oz. diakonu, v določenih primerih pa jo
lahko nadomestno opravlja laik (moški ali ženska). Pri nas so v zadnjih letih izredni delivci
obhajila postali pogosta praksa na mnogih župnijah, zlasti pri nedeljskih svetih mašah, ko
je  navzočih  več  ljudi,  in  na  župnijah,  kjer  zaradi  umanjkanja  duhovnika  obhajajo
bogoslužje  Božje  besede.  Ker  pa gre za liturgično službo,  ki  bi  naj  v prvi  vrsti  služila
predvsem bolnikom in  liturgičnim shodom s  številnimi  verniki  (Navodilo  o  sodelovanju
laikov pri službi duhovnikov, str. 33), služba izrednega delivca še vendarle ni popolnoma
izkoriščena na področju pastorale bolnikov. Zaradi povezave z zakramentom svete spovedi
ob prvih petkih v mesecu je obisk bolnikov na te dneve razumljivo pridržan duhovniku,
vendar bi bilo smiselno zlasti ob nedeljah iskati več možnosti za obhajilo bolnikov na domu
in  tako  močneje  povezati  zbrano  nedeljsko  občestvo  s  tistim  delom  vernikov,  ki  se
evharistije  ne  more  udeležiti.  S  tem  namenom te  bogoslužne  sodelavce  opisujemo  v
mesecu, ko obhajamo svetovni  dan bolnikov (11. 2.). Obhajanje bolnih in ostarelih na
domu izhaja že iz prakse prvih kristjanov, kateri so nosili evharistijo vsem, ki se je niso
uspeli udeležiti. Slovenska škofovska konferenca je v Navodilih za službo izrednega delivca
obhajila  poudarila,  da  naj  »po  obhajilu  duhovnik  pripravi  hostije  za  obhajilo  bolnih  in
ostarelih. Posodica s hostijami ostane do konca maše na oltarju. Duhovnik jo izrednemu
delivcu obhajila izroči po poljubu oltarja« (čl. VI/8). S to gesto in z razlago pri homiliji lahko
duhovnik poudari duhovno vez krščanske skupnosti z onemoglimi brati in sestrami. Žal smo
največkrat priče drugačni praksi, ko izredni delivec pristopi k obhajilu skupaj s posodico za
hostije in jo neopazno odnese s seboj. S tem prikrajša občestvo za zavedanje o tem, da
ima župnijsko občestvo člane, ki so potrebni pomoči, ali  pa med nepoučenimi povzroča
celo pohujšanje, ker ne razumejo, komu so hostije namenjene.  >>

http://zupnija.rovte.eu/

