
JEZUSOV KRST
Evangelij: OČE PRIČUJE O SINU Lk 3,15–16.21–22

Tisti  čas  je  ljudstvo  živelo  v  pričakovanju  in  so  se  v  srcu  vsi  spraševali  o
Janezu, če ni morda on Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z
vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen
njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Ko je vse ljudstvo
prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh
je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si
moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Mašni nameni od 9.1.2022 do 15.1.2022
nedelja, 9.1. Pij IX., papež

7:30h – za farane
10h  Franc Maček, obletna, Petkovec 59a

ponedeljek, 10.1. Sveti Pavel Puščavnik
18h  Ivana Loštrek, obletna, Rovte 72a

torek, 11.1. Sveti Pavlin oglejski, škof
18h  iz družine Čuk, Petkovec 10

sreda, 12.1. Tatjana, mučenka
18h  iz družine Jereb in Lebar, Rovte 41c

četrtek, 13.1. Sveti Hilarij (Radovan), škof in učitelj
18h  Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38

petek, 14.1. Feliks Nolanski, duhovnik
18h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

sobota, 15.1. 18h  Valentin Sivec, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 1

*********************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Domislila  se  je  rešitve  in  se  začela  pogovarjati  po  navideznem
prenosnem telefonu. Z namišljeno prijateljico je govorila o tem, da ji
je  slabo.  Spraševala  jo  je,  kako  je  mogoče,  da  ne  more  odpreti
straniščnih vrat, in jo poslala k receptorju, naj težavo reši. Moški je
njenim  besedam  verjetno  nasedel  in  končno  zapustil  stranišče,
Elizabeth pa si je po dveh urah in pol oddahnila.

Ko je slišala, da je nekdo prišel v sosednjo kabino, je pod pregrado
zagledala ženske noge z nalakiranimi nohti.  Jokajoča je pohitela na
recepcijo,  kjer  je  uslužbenec  na  videonadzoru  videl  bežečega
moškega. Dogodek je Elizabeth prijavila policiji, receptorja, ki naj bi
sodeloval v preiskavi,  pa je prosila, naj fanta, če bo prišel v stik z
njim, vpraša, kako da ji ni ničesar storil. Pozneje se ji je uslužbenec
javil prek elektronske pošte in ji poročal o pogovoru z moškim. Ta je
priznal, da je dekle pustil, ker ga je nekaj oviralo. Nihče razen nje ni
vedel za Božji ščit, ki mu ni pustil do nje. >>

2. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUSOV PRVI ČUDEŽ Jn 2,1–11

Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo
so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu
njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, žena?
Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče,
storite.«  Tam  pa  je  stalo  šest  kamnitih  vrčev,  pripravljenih  za  judovsko
očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z
vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite
starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni
vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in
mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s
slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani
naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali
vanj.

Mašni nameni od 16.1.2022 do 23.1.2022:
nedelja, 16.1. 7:30h – za farane

10h  Janko Slabe, dano Petkovec 16
ponedeljek, 17.1. Sveti Anton Puščavnik, opat

18h  Ivanka Logar, obletna, Rovte 104
torek, 18.1. Začetek tedna molitve za edinost kristjanov

18h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
sreda, 19.1. Makarij, opat; Smrtni dan (+1868) 

božjega služabnika Friderika I. Baraga
18h  Veronika Malavašič, obletna, Rovte 51

četrtek, 20.1. Sveti Fabijan, papež mučenec 
in Sebastijan, mučenec
18h  Slavka Novak, obletna, Petkovec 36

petek, 21.1. Sveta Neža, devica in mučenka
18h  Domen Kavčič, godovna, dano Petkovec 37d

sobota, 22.1. Sveti Vincencij, diakon, mučenec
18h  Pavla Laknar, Rovtarske Žibrše 4

nedelja, 23.1. 3. NEDELJA MED LETOM; NEDELJA BOŽJE BESEDE
7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Pred tem dogodkom se je Elizabeth sicer zavedala, da je Bog resničen,
vendar njegove navzočnosti ni nikoli čutila. Po tej noči z gotovostjo
trdi, da jo je rešil iz nevarne situacije in o tem pričuje prek Youtube
kanala.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.  
Beseda o Božjih posegiH – Magnificat 1/2022, str. 18 – 19   



Ostala oznanila
* V ponedeljek 10. januarja je reden verouk.
* V ponedeljek 17. januarja je po večerni maši v veroučni učilnici 

priprava na zakrament krsta za starše in botre. Starši k pripravi prinesite 
rojstni list otroka in družinsko knjižico, botri pa, če so iz druge župnije potrdilo o 
sposobnosti za botra.

* V času od 18. 1. – 25. 1. obhajamo v Cerkvi »Teden molitve za edinost 
kristjanov 2022«. Obhajamo ga že znotraj triletnega sinodalnega dogajanja, 
ki ima tudi bistveno ekumensko razsežnost. Izbrana glavna misel je vzeta iz 
Matejevega odlomka o obisku modrih: »Videli smo, da je vzšla njegova 
zvezda in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2, 2). Oznanja upanje, saj govori 
o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo preizkušenj in kriz. Zvezda 
na nebu nad Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je znamenje upanja. 
Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus.
Naša misel in molitev bosta objemali v tem tednu tudi trpeča ljudstva na 
Srednjem vzhodu. Podivjani terorizem in vojni požar sta nekatere pokrajine 
spremenila v pogorišče in ruševine. Na ozemlju, kjer je zibelka krščanstva, so 
kristjani le še neznatna manjšina. Manjšina, ki izginja, odhaja v neznano, ugaša 
brez glasu, trka na vrata Zahoda in prosi pomoči.

* 3. nedelja med letom je Nedelja Božje Besede 2022. Geslo te nedelje je 
vzeto iz Lukovega evangelija 24, 35: »Tudi onadva sta pripovedovala, kaj 
se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« 
Geslo prihajajoče nedelje Božje besede bi lahko ubesedili tudi s sloganom: Od 
branja do oznanjevanja, od bravca do pričevalca.

* Januarska maša za osvoboditev / ozdravljenje 
tretja nedelja, 16. januarja 2022 ob 18. h, v cerkvi sv. Nikolaja v Logatcu.

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

9. 1.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Branka in Klemen Jereb
16. 1.  Franja Tušar in Ema Kavčič  Ana Štefanič in Helena Rupnik
23. 1.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Drago in Nevenka Malavašič

 Pogrebne maše za mesec december  Matjaž Gnezda
 Pogrebne pušice za mesec januar  Anton Lukančič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.20, od 8.1. do 14.1. sk.21, od 15.1. do 21.1. sk.22, od 22.1. do 28.1.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 9.1.2022 do 23.1.2022, Leto XVIII. št. 1/428
Božji ščit

V  času  študijske  izmenjave  v  Avstraliji  je  Elizabeth  obiskala
Brisbane. Prespala je v enem tamkajšnjih hostlov. Pol ure po polnoči je
morala  na  stranišče.  Ko  se  je  odpravljala  iz  skupnega  toaletnega
prostora, je zagledala moškega, ki je bil namenjen vanj. Visok, plečat
in  bos  je  v  njej  vzbudil  sumničavost,  zato  se  je  zopet  zaprla  v
straniščno kabino in nameravala počakati deset minut, da ji ga ne bi
bilo potrebno srečati.

Končno so se odprla vrata v toaleto in Elizabeth si je oddahnila, saj
je pomislila, da se ji je pridružilo dekle in bo lahko z njo odšla proti
svoji sobi. Bila je tako tiho, da je slišala dihanje osebe na drugi strani
vrat straniščne kabine. Sklonila se je in zagledala moška stopala, ki so
ji bila že znana. Neznanec je šel po prostih kabinah in večkrat potegnil
vodo. Prav tako je pustil teči vodo v sosednjih tuših. Zamaknil se je,
da ga ni mogla videti pod vrati.

Po približno eni uri  se je zopet sklonila.  Tokrat se je zagledala v
tujčeve oči, saj je na vseh štirih gledal pod straniščnimi vrati. Ko se je
dvignila, je vstal tudi on. Začela je moliti: »Bog, vem, da si resničen in
da si tukaj z mano, zaščiti me, prosim, pred tem moškim.« Roke je
položila na vrata in Boga prosila, naj jih spremeni v ščit. V sebi je
čutila, da jo bo rešil. Prav tako je začutila Božje povabilo, naj moli za
tega fanta, in celo ljubezen, s katero je nanj gledal Bog. Molila je, da
bi Božjo ljubezen spoznal tudi on in sprejel, da je Božji, Kraljevi sin.

Z  občutkom,  da Bog ne  bo dopustil,  da  bi  ji  neznanec  storil  kaj
žalega, si  je oddahnila,  ko je slišala,  da na stranišče prihaja dekle,
vendar je moški krepko držal vrata toaletnega prostora, da nihče ni
mogel vanj,  potem pa se je pretvarjal,  da je odšel,  in vrata zaprl.
Elizabeth je bila skoraj gotova, da je še vedno prisoten. >>


