
3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE
Evangelij: PISMO SE IZPOLNJUJE NA JEZUSU Lk 1,1–4; 4,14–21

Mašni nameni od 23.1.2022 do 29.1.2022
nedelja, 23.1. 7:30h – za farane

10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19
ponedeljek, 24.1. Sveti Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

18h  Vinko Treven, godovna, Rovte 6
torek, 25.1. SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA, praznik

SKLEP TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
18h  Ivanka Treven, Rovte 13, dali sosedje

sreda, 26.1. Sveti Timotej in Tit, škofa
18h  iz družine Petkovšek, Rovte 131 in  Jože Treven,
 obletna, Rovte 13 (mašuje g. Jože Treven)

četrtek, 27.1. Sveta Angela Merici, devica, redovnica
18h  Cvetka Kavčič, Rovte 12

petek, 28.1. Sveti Tomaž Akvinski, duhovnik in učitelj
18h  Ivan Mivšek, obletna, Rovte 76

sobota, 29.1. Valerij, škof
18h  Marija Kunc, Rovte 111 in Janez Kunc, Rovte 63

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Menimo, da moramo biti  dober sin oziroma hči.  Biti  moramo dober
brat oziroma sestra. Biti moramo dober Jezusov učenec, sozakonec in
prijatelj. Na koncu se nam zdi, kakor da nas vlečejo na vse strani. Kaj
pa,  če  bi  uvedli  eno  samo  združevalno  načelo,  ki  bi  povezalo  vse
ločene niti,  ki nas vlečejo narazen? Kaj, če ne bi podcenjevali  moči
takega smisla v življenju?

»Prenovi  mojo  Cerkev«  -  Vsi  poznamo  svetega  Frančiška
Asiškega. Ko je imel približno dvajset let, se je spreobrnil, nato pa se
je  vse  v  njegovem  življenju  povezalo  z  enim  samim  načelom
poznavanja  Jezusa in  prizadevanja  za  njegovo razodevanje.  Vendar
Frančišek ni vedel, kako naj se tega loti. Ko je nekega dne molil pred
križem,  ga  je  Kristusova  podoba  na  njem  nagovorila:  »Frančišek,
prenovi mojo Cerkev, ker se podira.« Katoliško cerkev je v tistem času
zaznamovalo  obilje  pokvarjenosti,  vendar  Frančišek  ni  šel  takoj
naravnost v Rim, rekoč: »Tukaj sem, da bom popravil stanje.« Ozrl se
je okoli sebe in opazil, da se kapela, v kateri je molil, podira. Zato je
začel postavljati kamen na kamen ter dobesedno prenovil kapelo. Šele
sčasoma pa je spoznal, da ga Bog kliče, naj prenovi celotno Cerkev.
Začel pa je z majhno stvarjo, ki jo je imel pred nosom. 

Moč drobnih  sprememb  -  Dave  Brailsford,  trener  britanskega
kolesarskega moštva, ni hotel podcenjevati moči drobnih stvari. Ko je
leta 2003 postal trener, je imel eno samo povezovalno načelo: da bo
imel najboljše kolesarsko moštvo na svetu. Ni odpustil  tekmovalcev
niti ni zbral novih kolesarjev. >>

4. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE Lk 4,21–30

Mašni nameni od 30.1.2022 do 6.2.2022:
nedelja, 30.1. 7:30h – za farane

10h  Marija Brence, obletna in Alojz
ponedeljek, 31.1. Sveti Janez Bosko, redovni ustanovitelj

18h  Franc Jereb, godovna, starši in brat Franc Nagode, 
Rovte 79a

torek, 1.2. Sveta Brigita Irska, devica
18h  Šemrov, obletna, Rovte 100a

sreda, 2.2. Jezusovo darovanje v templju – Svečnica, praznik
  8h – v čast Materi božji
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117
Pri obeh mašah je blagoslov sveč

četrtek, 3.2. Sveti Blaž, škof in mučenec
18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a
Po maši je blagoslov svetega Blaža, škofa in mučenca

petek, 4.2.
Prvi petek

Andrej Corsini, škof
18h  Rozalija Musec (Vidmarjeva)

sobota, 5.2.
Prva duhovniška

Sveta Agata, devica in mučenka
18h  Darja Kalan, roj. Petrič

nedelja, 6.2. 5. NEDELJA MED LETOM
Sveti Pavel Miki in drugi japonski mučenci
7:30h – za farane
10h  Pavel Lukan, godovna, Praprotno Brdo 18

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Povprečne športnike je spremenil v vrhunske kolesarje. Kako? Zadal si
je, da bodo vsak dan za en odstotek boljši. Moštvo je začelo z očitnimi
rečmi. Prilagodili so višino in kot sedežev na kolesih, da so lahko dali
vse  od  sebe.  Začeli  so  nositi  ogrevane  kratke  hlače,  da  so  imeli
ustrezno  segrete  mišice.  Uporabljali  so  vetrovnike  in  preizkušali
različne vrste blaga. Povabili so zdravnika, da jih je naučil, kako naj si
učinkovito umivajo roke, da bodo tako preprečevali bolezni. Preizkušali
so  različne  vzglavnike,  da  si  je  vsak  kolesar  kar  najbolje  odpočil.
Notranjost  moštvenega  kombija  so  pobarvali  belo,  da  so  opazili
sleherno umazanijo, ki bi lahko zašla v prestave koles. 

Pet let zatem, leta 2008, so se udeležili olimpijskih iger v Pekingu in
si priborili šestdeset odstotkov zlatih medalj v kolesarjenju. Čez štiri
leta so v Londonu postavili devet novih olimpijskih in sedem svetovnih
rekordov. Med letoma 2007 in 2017 so dobili 178 medalj na svetovnih
prvenstvih ter 66 olimpijskih in paraolimpijskih zlatih medalj. 

To je moč drobnih sprememb.
Februarski esej – Beseda med nami 1/2022, str. 11 – 12   



Ostala oznanila
* 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.

* V torek 25. januarja obhajamo praznik Spreobrnitve apostola Pavla. Ta
dan zaključujemo Teden molitve za edinost kristjanov.

* V soboto 29. januarja bo potekalo preko Zooma Sinodalno srečanje 
članov ŽPS in članov župnijskih skupin za II. in IV. Arhidiakonat. 
Srečanje bo od 9. do 12. ure. Srečanje bo posvečeno temi: »Cerkev, odprt 
prostor, kjer se vsi počutimo doma in lahko sodelujemo«.

* V sredo 2. februarja obhajamo praznik Jezusovega darovanja v 
templju ali Svečnico. Maši bosta ob 8 H in ob 18 H. Pri obeh mašah je tudi
običajni blagoslov sveč.

* V četrtek 3. februarja obhajamo god svetega Blaža. Po maši je blagoslov 
svetega Blaža, škofa in mučenca.

* Na prvi petek v februarju (4. 2.) bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije 
Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita 
na Dan odprtih vrat na daljavo v soboto 29. 1. 2022 ob 9 uri. Dobrodošli mladi, 
starši in vsi, ki vas zanima življenje naše izobraževalne ustanove. Informacije 
najdete na spletni strani gimnazije: http://stanislav.si. Informativna dneva na 
daljavo bosta v petek 11. 2. 2022 ob 9.00 in 15.00 in v soboto 12. 2. ob 9.00.

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

23. 1.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Drago in Nevenka Malavašič
30. 1.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Mojca Skvarča in Monika Skvarča
2. 2.  8h – Vilma Kunc in Franja Tušar 18h – Ana Štefanič in Mojca Skvarča
6. 2.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb

 Pogrebne maše za mesec januar  Matjaž Gnezda
 Pogrebne maše za mesec februar  Cilka Jereb
 Pogrebne pušice za mesec januar  Anton Lukančič
 Pogrebne pušice za mesec februar  Peter Istenič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.22, od 22.1. do 28.1. sk.23, od 29.1. do 4.2. sk.24, od 5.2. do 11.2.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 23.1.2022 do 6.2.2022, Leto XVIII. št. 2/429
Le en odstotek

Moč enega samega načela, ki združuje – p. Mike Schmitz
»Premalo  …«  -  Pred  nekaj  leti  sem  bral  članek  o  britanskem

olimpijskem kolesarskem moštvu. Obupno je bilo! Več kot sto deset let
noben  kolesar  iz  Velike  Britanije  ni  zmagal  na  dirki  po  Franciji.
Evropski izdelovalci koles jim niso dovolili uporabljati svojih koles, ker
jih je bilo preveč sram, da bi jih povezovali z njimi. 

Leta 2003 pa so zaposlili novega trenerja Dava Brailsforda. Vsi so
menili,  da  se  moštvo  slabo  uvršča  na  kolesarski  dirkah,  on  pa
tekmovalcev ni hotel podcenjevati. Prepričan je bil, da imajo veliko več
možnosti,  kot  so  domnevali  vsi  drugi,  zato  jim  je  rekel:  »Imate
možnosti, da bi bili boljši, zato morate biti boljši.«

Mislim, da nam Bog želi reči nekaj podobnega, in to je povedal v
devetinštiridesetem  poglavju  Izaijeve  knjige.  Naj  malce  osvetlim
ozadje. Po koncu vladanja kralja Salomona se je izraelsko kraljestvo
razdelilo na deset rodov na severu in dva rodova na jugu. Nato so
prišli Asirci in pokončali deset rodov. Izaija pa je preostanku severnega
kraljestva prišel  povedat,  da bo obnovil  Izrael.  Nato je šel  še dlje:
»Premalo je, da kot moj služabnik vzpostaviš le Jakobove rodove in
privedeš  nazaj  Izraelove  rešence.  Zato  sem  te  postavil  za  luč
narodom, da boš moje odrešenje do konca zemlje« (Iz 49,6). V bistvu
jim je rekel, da so podcenjevali to, kar lahko Bog stori v njih in po
njih.  To  je  naša  zgodba.  Prepričan  sem,  da  marsikdo  med  nami
podcenjuje svojo vlogo v Božjem načrtu in zato podcenjujemo tudi to,
kar Bog pričakuje od nas. 

Kdo  bi  utegnil  pomisliti:  »Trenutek,  že  zdaj  sem preobremenjen,
zdaj pa mi govoriš, da sploh nisem tam, kjer bi moral biti?« Lahko smo
izčrpani, ker se trudimo biti popolni v vsem. >> 


