
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN    Mr 1,6b–11

Tisti  čas je Janez oznanjal:  »Za menoj pride močnejši  od mene in jaz nisem
vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem
vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« Tiste dni je prišel Jezus iz
Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je
zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal
se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Mašni nameni od 10.1.2021 do 16.1.2021
nedelja, 10.1. 7:30h – za farane

10h  Adolf Logar, obletna, Rovte 46
ponedeljek, 11.1. Sveti Pavlin Oglejski, škof

18h  Rezka Kavčič, osmi dan, Petkovec 8
torek, 12.1. Tatjana, mučenka

18h  Alojz in Franc Kavčič, obletna 
in Marjanca Kavčič, obletna, Petkovec 8

sreda, 13.1. Sveti Hilarij (Radovan), škof
18h  Klavžar in Gantar, Žibrše

četrtek, 14.1. Sveti Feliks Nolanski, škof
18h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

petek, 15.1. Sveti Pavel Puščavnik
18h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16

sobota, 16.1. Marcel, papež
18h – za domovino

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Zjutraj se je čistilec spet pojavil pred njegovo sobo. Ne da bi slišal
za  Leejeve  želje,  mu  je  prinesel  vrečko  z  dvema  pomarančama,
pločevinko kokakole in  čipsom, z okusom, ki  si  ga je  pretekle  noči
zaželel  okrevajoči  bolnik.  Lee  je  zajokal:  »Moj  Bog,  zanimaš se  za
najmanjšo željo v mojem srcu!« Prinesene dobrote je zaužil kot darilo
z neba. Bil je gotov, da je Bog z njim in da ga ima rad. Na posnetku
ganjen spodbuja gledalce: »Nikoli ne podcenjujte tega, kar lahko Bog
stori z vami.«

V svojem pričevanju se na koncu zahvaljuje čistilcu, ki je poslušal
Božji glas in se ustavil pri nekom, kot je on. Lee ga ni več videl.  Ko je
odhajal iz bolnišnice, se je spomnil  na besede svetega Pavla, ki  so
sedaj tudi njegov odgovor na strah ob pandemiji koronavirusa: Kajti
prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli  ne poglavarstva, ne
sedanjost  ne  prihodnost,  ne  moči,  ne  visokost,  ne  globokost  ne
kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti  od Božje ljubezni v
Kristusu Jezusu, našem Gospodu (Rim 8,38-39).

Marija Krebelj je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.   
Beseda pričevanja – Magnificat 1/2021, str. 17–18   

2. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM Jan 1,35–42

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se
je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala,
kaj je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta
za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), kje
stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje
stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. Eden od teh, ki sta
slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je
najprej  našel  svojega brata Simona in  mu je  rekel:  »Našli  smo Mesija« (kar
pomeni Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in rekel:
»Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (kar pomeni Peter).
Mašni nameni od 17.1.2021 do 24.1.2021:
nedelja, 17.1. Sveti Anton Puščavnik

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

ponedeljek, 18.1. Marjeta Ogrska, kneginja
ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
18h  Marcel Kržišnik, Rovte 5

torek, 19.1. Smrtni dan (+1868) božjega služabnika 
Friderika I. Baraga; Makarij, opat
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35

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

četrtek, 21.1. Sveta Neža, devica in mučenka
18h – Ustanovna maša za leto 2021

petek, 22.1. Sveti Vincenc, diakon in mučenec
18h  Vinko Treven, godovna 

in  iz družine Modrijan, Rovte 6
sobota, 23.1. Zaroka Marije in Jožefa

18h  Ivanka Logar, obletna, Rovte 104
nedelja, 24.1. 3. NEDELJA MED LETOM

Sveti Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Merlakovi, obletna, Rovte 60

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 24. januarja, odpovedan.
* Mesec januar je tudi mesec verskega tiska.
* Po nedelji Jezusovega krsta pričenjamo »čas med letom«, ali čas 

navadnih nedelj. Liturgična barva mašnih oblačil je zelena. Delavniška božja 
beseda je vzeta iz knjige: BERILA IN EVANGELIJI ZA DELAVNIKE: 2 (LETO I).

* 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. Gradivo so pomagale pripraviti sestre iz 
ekumenske skupnosti Grandchamp v Švici. Poudarjajo tesnejše občestvo z brati 
in sestrami v Kristusu in večjo solidarnost z vsem stvarstvom. (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.

* 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

10.1.  Ni bralcev beril zaradi omejenega števila vernikov
 zaradi epidemije korona virus17.1.

24.1.
 Ministriranje:
Teden od 10.1. do 17.1. Ni ministrantov zaradi omejenega števila vernikov 

zaradi epidemije korona virusTeden od 17.1. do 24.1.
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 14, od 9.1. do 15.1. sk. 15, od 16.1. do 22.1. sk. 16, od 23.1. do 29.1.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 10.1.2021 do 24.1.2021, Leto XVII. št. 1/402

Čips na zaprtem oddelku
Pri irskem pastorju Leeu McClellandu je zaradi koronavirusa prišlo do

zapletov in težkega poteka bolezni. Z visoko temperaturo in oteženim
dihanjem  so  ga  odpeljali  v  bolnišnico,  kjer  se  je  počutil  kot  v
znanstvenofantastičnem filmu, saj je okrog njega hodilo zdravstveno
osebje v zaščitnih oblekah. Svoje pričevanje o težavnih trenutkih v
bolnišnici, ko do njega niso mogli priti ne sorodniki ne prijatelji, je v
podelil na kanalu Youtube in v večih intervjujih.

Lee je v bolniški sobi doživljal pravi pekel. Po dveh zelo napornih
nočeh  je  Boga  iz  dna  srca  rotil,  naj  ga  opogumi  in  mu  pomaga
premagati bolezen. Zaželel si je, da bi ga kdo vsaj poklical po telefonu
in  mu  namenil  spodbudno  besedo.  Zavedal  se  je,  da  se  njegovo
življenje mogoče izteka. Noč, ki je sledila, je bila še težja.

Vse  se  je  spremenilo,  ko  se  je  zjutraj  na  vratih  sobe  pojavil
bolnišnični čistilec, redka oseba, ki je lahko hodila po zaprtem oddelku.
Začela sta klepetati. Moški je Leeja povprašal po počutju. Pripovedoval
mu je, kako je pred službo v bolnišnici 14 let misijonaril v Nigeriji in
pomagal ljudem najti pot do Boga. Govoril mu je o Jezusovi ljubezni in
o Bogu, ki se ga želi dotakniti. Ko je Leeja vprašal, ali naj zanj moli, je
ta takoj pritrdil. Čistilec je ostal daleč pri vratih in prosil Svetega Duha,
naj obišče tega hudo bolnega moža. Boga je prosil,  naj se dotakne
njegovih pljuč in mu reši življenje ter ga zdravega uporabi. Ko je šel
čistilec pozneje večkrat mimo Leeve sobe, mu je z dvignjenim palcem
nakazal, da bo še vse dobro.

Naslednje noči se je Leejeva bolezen prevesila v okrevanje. Po dveh
tednih se mu je zopet prebudil tek in zaželel si je čipsa in kokakole.
Vedel je, da mu prigrizkov nihče ne more prinesti, zato je to zaupal
Bogu. >>


