
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Evangelij: JEZUS OB KRSTU VIDI SVETEGA DUHA Mt 3,13–17

Tisti čas je prišel Jezus iz Galilêje k Jórdanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti.
Janez ga je hôtel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti
hodiš k meni.«  Jezus je odgovóril  in  mu rekel:  »Pústi  zdaj,  kajti  spodobi  se
nama, da tako izpólniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pústil. Po krstu je Jezus
takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je
spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«
Mašni nameni od 8.1.2023 do 14.1.2023
nedelja, 8.1. Severin Noriški, opat

7:30h – za farane
10h  Veronika Malavašič, obletna, Rovte 104f

ponedeljek, 9.1. Sveti Andrej Corsini, škof
18h  Cecilija in Stanislav Hodnik, dano iz Hleviš

torek, 10.1. Sveti Gregor iz Nise, škof in cerkveni učitelj
18h  Vinko Kunc, osmi dan, Rovte 64

sreda, 11.1. Sveti Pavlin Oglejski, škof
18h  Marjan in Miro Moljk, Rovtarske Žibrše 4

četrtek, 12.1. Tatjana, mučenka
18h  Verica Gantar in starši, Petkovec 31

petek, 13.1. Sveti Hilarij (Radovan), škof in cerkven učitelj
18h  Franc, Marija in Jernej Senčur, Rovte 139

sobota, 14.1. Sveti Feliks Nolanski, duhovnik
18h  Ivan Mivšek, obletna, Rovte 76

(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Kraljeva družina in njegovi  podporniki  so morali  zbežati,  če so si  hoteli  rešiti
življenje. Annin  delodajalec je našel zatočišče v Ameriki in Anna je šla z njimi, da
bi jim pomagala pri ustvarjanju novega življenja v novih okoliščinah. Z njimi je
ostala osem mesecev, dokler se niso namestili. Potem so kupili hišo, otroci so šli
v šolo in čutila je, da je njeno poslanstvo pri njih zaključeno. 

V vseh teh letih je zelo pogrešala svojo družino. Mama in sestra sta ostali v
Angliji, brat pa si je ustvaril družino v Južni Afriki. Povabil jo je, naj pride tja in
tako je preživela v Južni Afriki naslednjih 23 let. Dobila je službo pri bogatem
možu,  članu  parlamenta.  Tako  kot  povsod,  kjer  je  živela,  se  je  vključila  v
župnijsko  življenje  in  pomagala  revnim.  Nikoli  se  ni  poročila.  Kar  pa  je
najzanimivejše, je povezanost, ki jo je vzdrževala njihova mama skozi vsa leta,
do svoje smrti. Vsako jutro je poklicala ob isti uri vse tri otroke. Le-ti niso dvignili
telefonske slušalke, ampak so vzeli v roke rožni venec in ga vsako jutro vsak na
svojem koncu sveta hkrati zmolili.

Leta 2002 se je vrnila na Madžarsko, si kupila hišo, vendar kmalu ugotovila, da
bo  za  obnovo  porabila  večino  svojih  prihrankov,  ki  jih  je  skrbno  zbirala  vse
življenje. Brž jo je prodala in zakupila sobico v domu upokojencev. >>

2. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA VERSKEGA TISKA
Evangelij: JAGNJE BOŽJE ODJEMLJE GREH SVETA Jn 1,29–34
Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte,
Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj
pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal,
vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.« In Janez
je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad
njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel:
›Na kogar  boš videl  prihajati  Duha in  ostati  nad njim,  tisti  krščuje  s  Svetim
Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«
Mašni nameni od 15.1.2023 do 22.1.2023:
nedelja, 15.1. Pavel iz Teb, puščavnik

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

ponedeljek, 16.1. Marcel, papež
18h  Marija Kunc, Rovte 111 in Janez Kunc, Rovte 63

torek, 17.1. Sveti Anton Puščavnik, opat
18h  iz družine Pivk, obletna, Medvedje Brdo

sreda, 18.1. Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov
18h  Slavka Novak, obletna, Petkovec 36

četrtek, 19.1. Makarij, opat; Smrtni dan (+1868) 
božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga
18h  Ivanka Logar, obletna, Rovte 104

petek, 20.1. Sveti Fabijan, papež in mučenec
Sveti Sebastijan (Boštjan), mučenec
18h  Jeršič in Treven iz Zajel (vnukinja Breda)

sobota, 21.1. Sveta Neža, devica in mučenka
  9h – Maša na Vrhu Svetih Treh Kraljev

nedelja, 22.1.
3. NEDELJA MED 
LETOM

Vincencij, diakon; Nedelja božje besede
7:30h – za farane
10h  Vinko Treven, godovna, Rovte 6 

in  iz družine Modrijan
(Nadaljevanje iz prejšnje strani) 
V tistem času so se mnoge družine znašle v stiski zaradi posojil, ki so jih najele v
švicarskih frankih zaradi silnega dviga obrestne mere. Po skrbnem premisleku je
poiskala nekatere izmed teh družin v stiski in jim s svojimi prihranki pomagala
vračati posojilo. Še vedno živi v domu upokojencev, s svojim znanjem angleščine
pa rada priskoči na pomoč učencem v težavah. Na vprašanje, kako se počuti ob
misli na odhod s tega sveta, vsa zažari in odvrne: »Komaj ga čakam!« Prepričana
je, da je za njeno notranjo srečo zaslužna vsakodnevna molitev rožnega venca. 
Doroteja Emeršič je mama in babica ter sestra Frančiškovega svetnega reda
Beseda pričevanja o moči rožnega venca – Magnificat, januar 2023, str. 15–16



Ostala oznanila
* Z rednim veroukom po božičnih počitnicah pričnemo v 

ponedeljek 9. januarja.
* Redni sestanek članov župnijske Karitas Rovte bo v četrtek 12.

1. v prostorih župnišča po večerni sveti maši.
* V sredo 18. januarja je po večerni maši v veroučni učilnici 

srečanje za člane ŽPS. Tema srečanja za mesec januar je: Jasno 
spregovoriti (Priročnik za člane ŽPS, str. 22 – 24).

* V času od 18. do 25. januarja obhajamo v Cerkvi Teden 
molitve za edinost kristjanov. 
Tema razmišljanja in molitev se tokrat dotikata rasizma v ZDA, 
posebej v zvezni državi Minnesoti. Rasizem ima tam dolgo in krvavo 
zgodovino. Država se uvršča med tiste, v katerih vlada najhujše rasno
razlikovanje v ZDA. Hude zgodovinske rane so bile prizadete 
skupnostim ameriških domorodcev in potomcem Afroameričanov. 
Zgodovina krščanskih Cerkva je tam povezana z rasnimi konflikti, ki 
še povečujejo medsebojno razdeljenost.
Osrednje besedilo, ob katerem bomo premišljevali in molili, je vzeto iz
preroka Izaija in se glasi: »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico.
Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo« (Iz 1, 17). 
Tema »skrbi za pravico« je tudi sestavina sinodalnega procesa, ki je 
prav tako v službi »socialne pravičnosti, človekovih pravic in skrbi za 
skupni dom«. (Dr. Bogdan Dolenc, 

član komisije za ekumenizem in medverski dialog)
* 3. Nedelja med letom je Nedelja Božje besede. Letošnje geslo je 

vzeto iz preroka Izaija: »Razširi prostor svojega šotora, razpni 
pregrinjala svojih bivališč« (Iz 54,2). Naj nas ta nedelja navduši za 
branje božje besede, ki je zapisana v Svetem pismu in jo vsak dan 
beremo pri maši ter nas vzpodbuja k Jezusovi drži.

Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

8. 1.  Helena Rupnik in Doroteja Kržič  Drago in Nevenka Malavašič
15. 1.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Kati Lenarčič in Helena Rupnik
22. 1.  Marja Čuk in Ema Kavčič  Mojca Skvarča in Ana Štefanič

 Pogrebne maše za mesec januar  Branka Jereb
 Pogrebne pušice za mesec januar  Anton Lukančič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 3, od 7.1. do 13.1.  sk. 4, od 14.1. do 20.1.  sk. 5, od 21.1. do 27.1.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)

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

Oznanila od 8.1.2023 do 22.1.2023, Leto XIX. 1/454
-                      Rožni venec namesto telefona

Anna Varga se je rodila leta 1935 v rudarskem mestu Salgótarján med griči na
severu Madžarske v katoliški družini, imela je mlajša sestro in brata. Oče je padel
v prvih mesecih vojne, ko je bila njena mama v sedmem mesecu nosečnosti.
Kmalu  so  ostali  tudi  brez  doma,  njihova  hiša  je  bila  porušena  v  bombnem
napadu. Odvisni so bili od dobrote sosedov, ki so jim dali tople odeje, pribor,
posodo in druge nujne stvari za gospodinjstvo. Nekdo je njihovi mami prijazno
posodil kolovrat in druge pripomočke, da je mogla prati in česati ovčjo volno ter
sukati nit za pletenje. Delala je fino volno in pletla koristna oblačila, ki so jih
ljudje radi kupovali ali zamenjevali za stvari, ki so jih nujno potrebovali. V tistem
času denar ni imel nobene vrednosti in ljudje so trgovali  z izmenjavo dobrin.
Nekoč je bila potrebna operacija in zdravnik jo je izvršil v zameno za pletena
oblačila, ki jih je njena mama spletla za njegove otroke. 

V njihovem kraju je bil duhovnik steber, ki je odločal, kako se bo delila hrana
potrebnim. Zaradi vojne in stisk, ki so nastale, se jim je zdelo, da pri reševanju
problemov ne morejo računati na ljudi. Potrebovali so več moči in župljani so se
zgrnili v cerkev k molitvi in prošnji Bogu, naj ostane z njimi v njihovi stiski. Vsak
je  prevzel  eno  uro  na  dan,  da  je  molil  in  prosil.  Tako  so  ustvarili  verigo
nepretrgane molitve, ki je trajala dneve in tedne. Ravno ta zavest, da njihovo
trpljenje spremlja stalna molitev, je dvigala posameznike in jim dajala upanje in
vztrajnost. Po vojni so kljub temu, da so delali mama, Anna in tudi mlajša sestra,
komaj preživeli. 

V času revolucije na Madžarskem leta 1956 je družina pobegnila v Anglijo. Ker
so  bili  vsi  zaposleni,  so  dokaj  dobro  živeli.  Stalno pa  so  ostali  zvesti  skupni
družinski molitvi rožnega venca. Po dvajsetih letih bivanja v Angliji  si je Anna
zaželela spremembe in se je odzvala na oglas za delo z otroki v Iranu. Živela je
pri zelo bogati muslimanski družini in učila otroke angleščino ter jih pripravljala
na študij v Ameriki. Leta 1978 se je vrnil v Iran ajatola Homeini in vodil vstajo
proti kraljevi vladi. >>


