
3. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS IZPOLNJUJE IZAIJEVO PREROKBO Mt 4,12–23

Mašni nameni od 22.1.2023 do 28.1.2023
nedelja, 22.1. Vincencij, diakon; Nedelja božje besede

7:30h – za farane
10h  Vinko Treven, godovna, Rovte 6 

in  iz družine Modrijan
ponedeljek, 23.1. Zaroka Marije in Jožefa

18h  Brigita Trček in Frančiška Modrijan, Rovte 82a
torek, 24.1. Sveti Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

18h  Marija Petrovčič 
in vsi  iz družine Petrovčič, obletna, Petkovec 41

sreda, 25.1. SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA, PRAZNIK
Sklep tedna molitve za edinost kristjanov.
18h  Franc Jereb, godovna 

in  iz družine Jereb in Nagode, Rovte 79a
četrtek, 26.1. Sveti Timotej in Tit, škofa

18h  Štefanija in Franc Maček, obletna, Petkovec 43
petek, 27.1. Sveta Angela Merici, redovna ustanoviteljica

18h  vsi iz družine Rupert, Petkovec 13
sobota, 28.1. Sveti Tomaž Akvinski, duhovnik in učitelj

  9h – Maša na Vrhu Svetih Treh Kraljev
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Ni čudno, da je mladeniča potrlo, ko mu je Jezus naročil, naj proda vse bogastvo
ter postane tako ubog kot Jezus in njegovi učenci (prim. Mr 10,22). Močno je
cenil  svojo  lastnino  in  vse dobro,  kar  je  dosegel.  Verjetno  je  cenil  tudi  svoj
položaj bogatega poštenjaka, ki bi ga morali ljudje samodejno spoštovati. Ne bi
se moral odreči le denarju, da bi hodil za Jezusom, marveč tudi navezanosti na
ugled.  Veliko  vrst  »bogastva«  lahko  ovira  naše  hrepenenje,  da  bi  hodili  za
Jezusom. Nekateri med nami visoko cenijo svoj družbeni položaj. Drugi morda
cenijo  svojo  raven izobrazbe,  talente  ali  sposobnosti,  v  katerih  se  odlikujejo.
Jezus pa nam naroča, naj bomo pripravljeni izpustiti  vse, kar cenimo bolj kot
njega, če to postane ovira. Naroča nam tudi, naj bomo pripravljeni »piti kelih«, ki
ga bo pil on – kelih trpljenja in prezira (Mr 10,38).

»Jezus, ko se zazrem v tvoj križ, vidim, da sprejemaš ne le telesno trpljenje,
temveč tudi žalitve, sovraštvo in zavračanje. Pomagaj mi, da bom tebe in tvoje
kraljestvo cenil bolj kot vse drugo. Pomagaj mi, da se ne bom pretesno oklepal
posvetnih  zakladov  ter  se  jim  bom pripravljen  odreči,  če  mi  boš  to  naročil.
Gospod, verujem, da nič ni dragocenejše od zveličanja, ki si ga pridobil zame.«
Hodi za menoj – Ni pomembnejšega klica od Jezusovega klica na pot učencev.
Ne zahteva ničesar manj od našega življenja. Vseobsegajoč je, zato nas noben
drug klic ne bo tako izpolnil, kajti Jezus nam naroča, naj hodimo za njim z vsem,
kar smo, obenem pa nam obljublja, da nam bo dal vse, kar je on sam: vso svojo
ljubezen, sočutje in milost, da nam bo pomagal. Naj vsi odgovorimo z iskreno
privolitvijo vsakokrat, ko ga bomo zaslišali reči: »Pridi in hôdi za menoj!« (Mr
10,21) >>

4. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS OZNANJA, KAJ PRINAŠA BLAGOSLOV Mt 1,1–12a

Mašni nameni od 29.1.2023 do 5.2.2023:
nedelja, 29.1. Konstancij, škof

7:30h – za farane
10h  Pavel Lukan in oče Pavel, godovna, Praprotno Brdo 18

ponedeljek, 30.1. Martina, devica in mučenka
18h  Marija Brence in Alojz, Petkovec

torek, 31.1. Sveti Janez Bosko, redovni ustanovitelj salezijancev
Sklep meseca verskega tiska.
18h  Janez Treven, godovna in starši, Petkovec 38

sreda, 1.2. Sveta Brigita Irska, devica
18h  Franc, Lojze in Rezka Kavčič, obletna, Petkovec 8
       Jože Treven, obletna, Rovte 13 (Mašuje Jože Treven)

četrtek, 2.2. JEZUSOVO DAROVANJE, SVEČNICA, praznik
  8h  Fanči Gantar, Rovte
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

petek, 3.2.
Prvi Petek

Sveti Blaž, škof in mučenec; smrtni dan (+1939)
božjega služabnika Janeza Gnidovca
18h  starši, Franc in Zofija Kavčič 

in  Cvetka Kavčič, Rovte 12
sobota, 4.2.
Prva, Duhovniška

Andrej Corsini, škof
18h  Vinko Kunc, trideseti dan, Rovte 64

nedelja, 5.2.
5. NEDELJA 
MED LETOM

Sveta Agata, devica in mučenka
7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37

(Nadaljevanje iz prejšnje strani) . 
Premišljevanje 1.Predstavljajmo si, da smo dober prijatelj bogatega mladeniča.
Hodimo po poti in ga zagledamo sedeti ob cesti, glavo ima naslonjeno na roke in
zdi se žalosten. Vprašamo ga, kaj se je zgodilo, in pove nam, da je srečal Jezusa.
Kako bi mu svetovali?  2. Se spomnimo priložnosti, ko smo čutili, da nas Jezus
spodbuja in tolaži med stisko na poti učenčevstva? Vzemimo si nekaj časa in
zapišimo zgodbo o tem. Tako se bomo lahko vračali k njej, kadar bomo naleteli
na podoben precep. Naj nam daje moč spomin na tisti čas.

Beseda med nami, številka 1, leto 2023, januarski esej, str. 5–7.
***************************************************
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v
Ljubljani vabita na Dan odprtih vrat v soboto 28. januarja 2023,
med 9. in 13. uro. Dobrodošli mladi, starši in , ki vas zanima
življenje v Zavodu sv. Stanislava. Udeležili se boste lahko pouka
na gimnaziji, spoznali številne obšolske dejavnosti in tudi pestro
življenje v dijaškem domu. Informativna dneva bosta v petek
17. februarja 2023, ob 9. in 15. uri in v soboto 18. februarja
2023,  ob  9.  uri.  Več  informacij  najdete  na  spletni  strani:
https://stanislav. si.



Ostala oznanila
* 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)

* 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.

* Na praznik Spreobrnitve apostola Pavla (25. 1.) sklepamo teden 
molitve za edinost kristjanov.

* 2. februarja obhajamo praznik Jezusovega darovanja ali Svečnico.Pri
obeh mašah je blagoslov sveč. Svečke prinesite s seboj. Pri maši odpadejo: 
pozdrav, skupno kesanje in Gospod, usmili se. Maša se prične s Slavo.

* Na prvi petek v mesecu februarju 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. 
Ker ta dan goduje sveti Blaž, škof in mučenec, bo po maši blagoslov svetega Blaža.

* Na prvo soboto v februarju bomo po maši zmolili litanije Matere božje, molili za 
duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Za pomoč v primeru stiske se lahko obrnete na Župnijsko Karitas Rovte:
Helena 041 454 526, Ronko 040 522 140, e-naslov: karitas.rovte@gmail.com

Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
22. 1.  Marja Čuk in Ema Kavčič  Mojca Skvarča in Ana Štefanič
29. 1.  Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  Branka in Klemen Jereb
2. 2. 8h Franja Tušar in Marija Lukančič 18h Helena Rupnik in Doroteja Kržič
5. 2.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Drago in Nevenka Malavašič

 Pogrebne maše za mesec februar  Drago Malavašič
 Pogrebne pušice za mesec februar  Peter Istenič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 5, od 21.1. do 27.1.  sk. 6, od 28.1. do 3.2.  sk. 7, od 4.2. do 10.2.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)

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

Oznanila od 22.1.2023 do 5.2.2023, Leto XIX. 2/455
-                      Poklicani v otroško vero

Otroška preprostost - Najprej si oglejmo zgodbo o Jezusu in malih otrocih
(prim.  Mr  10,13–16).  Jezus  je  bil  »nejevoljen«,  ko  je  opazil,  da  jih  učenci
odganjajo. Rekel jim je, naj jim ne branijo priti k njemu, kajti takih je nebeško
kraljestvo (prim.  Mr 10,15).  Če učenci  želijo  priti  v njegovo kraljestvo,  bi  po
njegovih besedah morali posnemati otroke, ne pa, da so jih odslavljali (prim. Mr
10,14).  Potem Jezus  v  dejanju,  ki  ga  redko  vidimo  v  Markovem evangeliju,
pokaže prisrčno naklonjenost, ko objema otroke in jih blagoslavlja. Jezus je bil
med drugim zelo naklonjen otrokom zato, ker je cenil njihovo nedolžnost. Otroci
ravnajo preprosto in odkrito,  tudi  kadar ne ubogajo navodil  staršev.  Hitro se
opravičijo,  z  veseljem pokažejo  naklonjenost,  zlahka  zaupajo  tistim,  ki  imajo
avtoriteto, ter so odprti in iskreni glede svojih potreb in omejitev. Jezus želi, da
bi bili vsi taki učenci: preprosti in odprti kot majhni otroci. Zlahka vidimo, kako
drugačen je Jezusov nauk od drže, ki jo pogosto najdemo v svetu. Učijo nas, naj
bomo vzdržljivi  in neodvisni,  naj dvomimo in bomo neobzirni  ter se branimo.
Jezus pa nam naroča ravno nasprotno. Želi, da bi mu bili njegovi učenci podobni:
odprti in pokorni Bogu, ponižni in sočutni do drugih ter pripravljeni skrbeti za
potrebe vseh,  ki  nam prekrižajo  pot.  »Gospod,  rad bi  bil  otroško preprost  v
odnosu s teboj. Nauči me biti iskren do tebe in ti odkriti temnejše dele svojega
srca, ki bi jih najraje skrival. Pomagaj mi, da bom postal ponižnejši in sočutnejši,
da bom drugim z veseljem izkazoval usmiljenje, kakršno si izkazal meni. Gospod,
pomagaj mi, da bom predte prinašal vse, kar imam.«

O bogastvu in zakladu – Oglejmo si  še zgodbo o Jezusovem srečanju z
bogatim mladeničem (prim. Mr 10,17–31). Vsekakor je bil vreden občudovanja!
Jezusu je izkazal veliko spoštovanje, ko je pokleknil predenj. Brez hvalisanja mu
je povedal, da zvesto izpolnjuje vse zapovedi. Poleg tega je bil bogat, kar je bilo
znamenje,  da  Bog  blagoslavlja  njegovo  življenje.  Toda  kljub  vsem  tem
»dobrinam« še vedno ni mogel tja, kamor si je želel. Zavedal se je, da mu nekaj
manjka, vendar ni mogel ugotoviti, kaj. Slutil je, da mora storiti še več, opraviti
še kakšno dobro delo, da si bo zaslužil vstop v Božje kraljestvo. >>


