
3. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU Mr 1,14-20

Mašni nameni od 24.1.2021 do 30.1.2021
nedelja, 24.1. Sveti Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

7:30h – za farane
10h  Merlakovi, obletna, Rovte 60

ponedeljek, 25.1. SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA, praznik
SKLEP TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
18h  starši Jurca, obletna, Petkovec 19

torek, 26.1. Sveti Timotej in Tit, škofa
18h  Neža Filipič, godovna, Rovte 100 a

sreda, 27.1. Sveta Angela Merici, devica
18h  Frančiška Treven, godovna, Rovte 13

četrtek, 28.1. Sveti Tomaž Akvinski, duhovnik
18h  starši in sorodniki Molk in Laknar, Rovtarske Žibrše 9

petek, 29.1. Valerij, škof
18h  Marija Brence, obletna in Alojz, obletna, Petkovec

sobota, 30.1. Martina, devica in mučenka
18h  Anton Bradeško, Hlevni vrh 5

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Pomeni,  da se dobro poznata in sta pripravljena prisluhniti  nasvetu drugega.
Naučila sta se dajanja in prejemanja zdravega odnosa ter skrbita, da sta drug do
drugega spoštljiva. Za Jezusa pa je bila povezanost vse to in še več. Pomenila je
tudi popolno zanašanje in ponižno izročanje nebeškemu Očetu. Jezus ni dovolil,
da bi dobre vsakdanje dejavnosti – niti njegovi čudeži – postale pomembnejše od
njegove vezi z Bogom.

Iščite  najprej  Božje  kraljestvo -  Če  bi  torej  morali  izbrati  samo  eno
svetopisemsko vrstico, ki opisuje Jezusov pristop k vsemu, kar je govoril in delal,
bi se verjetno odločili za tole: »Iščite najprej Božje kraljestvo« (Mt 6,33). Ker je
imel Jezus popolno vez z Očetom, so vse njegove besede in dejanja izvirali iz nje.
Izpolnjeval je le Očetovo voljo in samo tako, kot je Bog želel.

Poleg tega, da ta vrstica povzema Jezusovo ponižnost pred Očetom, pomeni
tudi izziv za nas. Apostol Pavel je zapisal, da vsi želimo prav ravnati. Toda greh
nas vendarle lahko premaga, zato nazadnje delamo prav to, česar nismo hoteli
(prim. Rim 7,15). Na vrh seznama prednosti postavimo nekaj drugega kot Božje
kraljestvo, to pa lahko povzroči vrsto težav.

Čeprav je Pavel večinoma govoril o grehu, lahko to načelo uporabimo tudi pri
iskanju Božjega kraljestva pred dobrimi dejavnostmi, ki nas zaposlujejo čez dan.
Pavel je gotovo poznal skušnjavo, da bi se na vrat na nos pognal v nov dan, ne
da bi najprej prosil Boga za nasvet. Gotovo ga je mikalo, da bi se sam odločal,
kako naj najbolje ravna. 

Sčasoma  pa  se  je  naučil  dajati  prednost  Božjemu kraljestvu  –  Božji  volji,
vodstvu in načrtu – pred »kraljestvom«, ki ga je ustvaril s samovoljo. To lahko
storimo tudi mi. >>

4. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS UČI, KAKOR KDOR IMA OBLAST Mr 1,21-28

Mašni nameni od 31.1.2021 do 7.2.2021:
nedelja, 31.1. Sveti Janez Bosko, redovnik

SKLEP MESECA VERSKEGA TISKA
7:30h – za farane
10h  Janez Kunc, obletna, Rovte 109

ponedeljek, 1.2. Sveta Brigita Irska, devica
18h  Marjan Moljk, godovna, Rovtarske Žibrše 4

torek, 2.2. JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU - SVEČNICA
  8h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82 a
18h – v čast Materi Božji za zdravje

sreda, 3.2. Sveti Blaž, škof in mučenec; Smrtni dan (+1939) 
božjega služabnika Janeza Gnidovca

18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117
četrtek, 4.2. Sveti Andrej Corsini, škof

18h  starši Reven, Janez in Tomaž, Rovte 54
petek, 5.2.
Prvi petek

Sveta Agata, devica in mučenka
18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35

sobota, 6.2.
Prva duhovniška

Sveti Pavel Miki in drugi japonski mučenci
18h  Marjeta Sagadin, Rovte 104 f

nedelja, 7.2. 5. NEDELJA MED LETOM
7:30h – za farane
10h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

To zelo dobro poznam. Kadar se nečesa lotim – tudi  česa dobrega –,  kar
prevzame prednost pred mojo vezjo z Jezusom, se ne izteče dobro. Nazadnje se
tako zatopim v delo, da včasih pozabim na kosilo ali po večerji delam naprej,
namesto da bi si vzel čas za družino ali prijatelje. Skratka, moje življenje pade iz
ravnotežja in to vpliva na moje odnose in ljudi, ki jih imam rad.

Na take dni sicer ne delam ničesar posebno grešnega. Zgodi se, da dan mine,
ne da bi iskal Gospoda, njegovo kraljestvo ali načrt. Nedvomno se tu in tam
spomnim nanj. Boga ves čas nosim v srcu, podobno kot svojo družino. A ker si
nisem vzel  časa  zanj  in  družino,  sem ob  koncu dneva  manj  umirjen  in  bolj
občutljiv za vzpone in padce.

Januarski Esej – Beseda med nami 1/2021, str.4 do 7   
********************************************************
V času ko je omejitev vernikov pri maši, zaradi COVID-19, je 
prenos prazničnih in nedeljske maše ob 10 uri preko FB. 
https://www.facebook.com/zupnija.rovte
Vabljeni, da se udeležite maše v svoji župniji.
Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nad zakristijo zaradi COVID-19
Nova navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 18. 12. 2020
* Od 18. 12. dalje do nadaljnjega so svete maše z ljudstvom 

omejene, v cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z 
bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba 
(ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.

* Po nedeljski maši ob 10h je v cerkvi možno prejeti obhajilo.
* Verouk je vsaj do 7. februarja, odpovedan.
* Mesec januar je tudi mesec verskega tiska.
* Vsako leto od 18. 1. do 25. 1. obhajamo v Cerkvi TEDEN MOLITVE ZA 

EDINOST KRISTJANOV. Glavna misel letošnjega tedna molitve se glasi: 
»Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim. Jn 15, 5–9).
V minulem letu je ekumensko gibanje obhajalo dve pomembni obletnici: 
60.obletnico Papeškega sveta za edinost in 25. obletnico izida okrožnice papeža 
Janeza Pavla II. Da bi bili eno.  (dr. Bogdan Dolenc)

* 24. januarja bomo že drugič na ravni vesoljne Cerkve obhajali nedeljo 
Božje besede. Katoliška biblična federacija jo je razglasila ob 1600 letnici smrti
največjega prevajalca Svetega pisma svetega Hieronima. Geslo letošnje nedelje 
je vzeto iz odlomka o emavških učencih: Tedaj so se jima odprle oči (Lk 24,31).
Papež Frančišek spodbuja, da bi Sveto pismo čimbolj približali vsakdanjemu 
življenju sodobnega človeka.

* V torek 2. februarja obhajamo praznik JEZUSOVEGA DAROVANJA V 
TEMPLJU ALI SVEČNICO. Pri maši je blagoslov sveč in tekočega voska.

* V sredo obhajamo god svetega Blaža, škofa in mučenca. 
Po maši je blagoslov svetega Blaža.

* Za prvi petek v februarju običajnega obiska in obhajila bolnih in starejših ne bo.
* Župnijska Karitas Rovte obvešča, da do nadaljnjega zaradi COVID-19 ne bo 

obiskovala starejših za rojstni dan.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

24.1.  Ni bralcev beril zaradi omejenega števila vernikov
 zaradi epidemije korona virus31.1.

7.2.
 Ministriranje:
Teden od 24.1. do 31.1. Ni ministrantov zaradi omejenega števila vernikov 

zaradi epidemije korona virusTeden od 31.1. do 7.2.
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 16, od 23.1. do 29.1. sk. 17, od 30.1. do 5.2. sk. 18, od 6.2. do 12.2.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 24.1.2021 do 7.2.2021, Leto XVII. št. 2/403
Molitev na prvem mestu – Jezus nas želi voditi

Povezanost z Bogom - Kaj nam vsako jutro, ko se prebudimo, najprej pride
na  misel?  Smo  med  osmimi  desetinami  ljudi,  ki  najprej  prižgejo  telefon  ali
računalnik,  preden  storijo  karkoli  drugega  –  celo  še  preden vstanejo?  Ali  se
vsako  jutro  kako  drugače  povežemo  z  zunanjim  svetom?  Mogoče  prižgemo
televizijo ali  preberemo časopis, takoj ko se zbudimo. Nato se po hitrem (ali
morda malo manj hitrem) pregledu poženemo v nov dan, pripravljeni na vse, kar
nam bo prinesel. To je naš običajen vzorec, vendar je pravo nasprotje tega, kar
je  delal  Jezus.  Ni  se  povezal  s  svetom  okoli  sebe,  ampak  se  je  namerno
»odklopil«, da se je lahko povezal z Očetom.

Marsikdo med nami je rad dejaven. V svetu nenehnega sporazumevanja in
nemira  to  skoraj  pričakujejo  od  nas.  Spodbujajo  nas,  naj  se  razdajamo  za
naloge, v službi delamo več kot običajnih osem ur in konce tedna zapolnimo z
raznovrstnimi dejavnostmi. Učijo nas, naj uživamo v občutku izpolnjenosti, ki nas
prevzame po uspehu. Učijo nas, naj prestavljamo meje. Seveda je dobro biti
dejaven in razvijati spretnosti. Jezus je bil verjetno vesel, potem ko je ves dan
ozdravljal bolne. Verjetno je užival, ko je gledal apostole, ki so v parih odhajali
oznanjat veselo blagovest. Gotovo se je smehljal, ko se je nekdo pokesal in se
vrnil k Bogu. Toda vse to je izviralo iz njegovega odnosa z Očetom – odnosa, ki
ga je cenil bolj kot vse drugo.

»Sam od  sebe  ne  morem ničesar  storiti.«  -  Kako  se  je  torej  Jezus
odločal? Kako se je odločil, čemu naj nameni moč in čemu naj se posveti? Nekoč
je dejal: »Jaz sam od sebe ne morem ničesar storiti … ker ne iščem svoje volje,
ampak voljo tistega, ki me je poslal« (Jn 5,30). Jezus je skrbel, da je bil tesno
povezan z Očetom, da so njegove odločitve vselej odsevale Božji načrt zanj.

Toda Jezusu je »povezanost« pomenila več, kot po navadi pomeni nam. Za
nas je povezanost, da smo v tesnem, ljubečem odnosu, na primer kot mož in
žena ali dobra prijatelja. >>


