
Teden družine
od 19.3. do 25.3.2006

Kitajska  modrost  nas  uči  »osrečite  svojo  družino,  pa  bo  na  zemlji  zavladal
trajen red«.

Tudi katoliška Cerkev se zaveda pomembnosti  srečne in urejene družine za
posameznika,  narod  in  vse  človeštvo.  Papež  Janez  Pavel  II  je  izdal  posebno
Apostolsko pismo o družini, kjer med drugim pravi: 

»V tem zgodovinskem trenutku, ko je družina cilj številnih pritiskov, ki jo skušajo
uničiti ali vsaj zmaličiti, se Cerkev zaveda, da je blagor družbe in nje same, tesno
povezan z družino.«

Tudi pri nas se širijo uradna in zasebna mnenja, ki niso naklonjena družinski
skupnosti,  ki zagovarjajo »svobodno ljubezen« pred in po poroki, ki za najmanjši
razlog omogočajo ločitev zakona in tako pospešujejo razkroj družine. Zato bi bilo
nujno, da vsaka krščanska družina sama začne črpati iz Krščanskih korenin. »Če je
korenina sveta, so svete tudi veje«, pravi slovenski pregovor. In če se zgledujemo
po  sveti  družini,  kjer  je  vladala  sreča  in  razumevanje,  potem  bo  tudi  v  naših
družinah zavladala sreča in razumevanje.

Sveti Tertuhijan je izrazil veličino in lepoto zakonskega življenja v Kristusu:
»Kako  bi  mogel  opisati  srečo  tistega  zakona,  ki  ga  cerkev  združuje,

evharistična daritev potrjuje in blagoslov zaznamuje, ki ga angeli oznanjajo in Oče
priznava!  Kakšen  jarem:  dva  verujoča,  združena  v  enem  upanju,  v  eni  obliki
življenja,  v  enem  služenju,  otroka  enega  Očeta,  služabnika  enega  Gospoda!.
Nikakršne ločenosti v duhu, nikakršne v telesu, temveč zares dva v enem telesu.
Kjer je telo eno, je eden tudi duh.«

Toda,  do  tolikšnega  sožitja  je  dolga  pot.  Zanjo  je  treba  prositi  v  molitvi,
prejemanju zakramentov in jo potrjevati v vsakdanjem življenju. 

Marija kraljica družin! – Prosimo te za dobre in trdne družine v slovenskem
narodu in Cerkvi.

Oznanila od 12. Marec do 26. Marec 2006, Leto II. št. 6
 



2. Postna nedelja

Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV  SIN 
                                                                                                                 Mr. 9,2-10            
Iz Svetega Evangelija po Marku.
Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo
njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti
noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom.
Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega,
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se
je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In
medtem ko so šli z gore, jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin
človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni
vstati od mrtvih.

Mašni nameni od 12.3. do 18.3. 06:
Nedelja, 12.3. 7.30h - za farane

10h  Ivanka Pivk, Rovtarske Žibrše 28
14h  Križev pot, (vodijo člani ŽPS)

Ponedeljek, 13.3. 18h  Berto Slabe, Petkovec 32
Torek,  14.3. 18h  Frančiška Šinkovec, godovna, Rovte 44
Sreda, 15.3. 18h  Antonija Otrin, dano Mizni dol

Četrtek, 16.3 18h - v zahvalo Materi Božji, Rovte 4a

Petek, 17.3. 18h  starši, sestra in bratje Petkovšek, Rovte 131
pred sveto mašo Križev pot

Sobota, 18.3. Ciril jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj
8h   Matilda Skvarča, godovna, Rovte 117



Znamenje: Branje pri bogoslužju 

Mnogo besed, prebranih ali poudarkih v pridigi pri maši, gre mimo ušes in mimo
src, pade na tla in se porazgubi. Doleti jih usoda semena, o katerem govori Jezus v
priliki o sejalcu. Pa vendar je po svoji besedi navzoč Kristus. V našem trpljenju,
zdravljenju, v tem, ko prejemamo zakramente in se udeležujemo svete maše, na
skrivnosten način izvršuje odrešenje, nas posvečuje in ozdravlja. 
Ko  nam Bog  sporoča  svojo  besedo,  vedno  pričakuje  naš  odgovor,  ki  vsebuje
poslušanje in sprejemanje. Ko to besedo sprejmemo, je Sveti Duh v nas tisti, ki
nam pomaga, da naš odgovor postane resničen, da to,  kar slišimo prebrano z
ambona, uresničimo tudi v življenju. 
Ko bomo poslušali brane besede, se zavedajmo, da to danes meni, ki sem prišel v
to kapelo ali cerkev, govori Bog, ki me ljubi, me pozna in želi biti moj prijatelj.



3. Postna nedelja

Evangelij: PODERITE TA TEMPELJ IN V TREH DNEH GA BOM POSTAVIL
                                                                                                                       Jan. 2,13-25
Iz Svetega Evangelija po Marku

Bližala se je judovska pasha in Jezus je šel v Jeruzalem.  V templju je našel prodajalce volov, ovc
in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z
ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize,  prodajalcem golobov pa rekel:
»Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!«.  Njegovi učenci so se spomnili,
da je pisano: Gorečnost za tvojo hišo me použiva.  Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam
pokažeš, ker takó delaš?«  Jezus jim je odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga
bom postavil.«  Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v
treh dneh?«. On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je bil obujen od mrtvih, so se njegovi
učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus.
Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli
znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu
kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.

Mašni nameni od 19. 3.  do 26. 3. 06:
Nedelja, 19.3. 7.30h - za farane

10h   iz družine Jereb in Lebar, Rovte 41c
14h   Križev pot, (vodijo ga birmanci)

Ponedeljek,20.3. Sv. Jožef mož Device Marije, slovesni praznik
18h  Jože Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2

Torek, 21.3. 18h  Ana in Franc Popit
Sreda, 22.3. 18h  Marjana Možina, dana iz Rovtarskih Žibrš
Četrtek, 23.3. Sv. Alfonz Turibij, škof

18h  Katarina Oblak, obletna, Rovte 12
Petek, 24.3. 18h  Jože Treven, godovna, Rovte 4a

pred sveto mašo Križev pot
Sobota, 25.3. Gospodovo oznanjenje, slovesni praznik

8h  Kovačevi, Rovte 117
Nedelja,
26.3.2006

Prehod na poletni čas – kazalci 1 uro naprej
4. Postna nedelja
7.30h - za farane
10h  Fištrovi
14h  Križev pot, (vodi ga mladina)



Ministriranje:

Teden od 12.3. – 19.3. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 19.3. – 26.3. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča



Ostala oznanila:
* V četrtek 16.3. bo po večerni maši v zimski kapeli, za vse birmance in

njihove starše,  srečanje s sestro Rebeko Kenda, ki  vodi  duhovne vaje za
razne  skupine  (tudi  za  birmance)  v  Kanjem  dolu  (Črni  vrh  nad  Idrijo).
Predstavila bo vsebino  in potek duhovnih vaj, za katere se boste odločili
starši in birmanci.

*  V  soboto  18.3. bo  v  Ljubljani  občni  zbor  »Škofijske  Karitas
Ljubljana«, začetek ob 9. uri s sveto mašo, ki jo vodi pomožni škof Anton
Jamnik.

*  Od 19.3.  do 25.3.2006  obhajamo v  Cerkvi  na slovenskem  »Teden
družine«  pod geslom  »Vrnil se bom k Očetu« (Lk 15,11-32).  To naj bo
intenziven čas molitve, duhovnih spodbud in prebujanja zavesti vseh nas, da
je  družina  Cerkev  v  malem in  tudi  najpomembnejša  celica  življenja  in
prihodnosti naroda. Na radiu Ognjišče, v Družini in v drugih medijih bo več
časa posvečenega pogovorom in razmišljanjem o družini in o njeni podobi s
poudarkom »Oddaljeni , ki so pot Cerkve«.

* Ker letos  praznik sv. Jožefa sovpada s tretjo postno nedeljo, ki je v
liturgiji  pomembnejša,  je  praznik  prestavljen  na  ponedeljek.  Zato  ga
obhajamo samo liturgično s slovesno mašo.

* V torek 21.3. ob 19.30 je v župnišču srečanje za vse člane župnijske
Karitas. Na srečanje ste povabljeni tudi tisti, ki v sebi čutite dar, da bi lahko
sodelovali v župnijski Karitas.

*  V četrtek 23.3. ob 20h  je v župnišču srečanje za člane  župnijskega
pastoralnega sveta.

* V soboto 25.3.  je v Stični duhovna obnova za člane župnijske Karitas.
Letošnje  duhovne vaje  pripravlja  župnija  Škofljica,  vodi  stiški  opat  Anton
Nadrah.

* Iz sobote 25.3. na nedeljo 26.3. je prehod na poletni čas

* Krajevna skupnost Rovte, kot upravljavec pokopališča v Rovtah, išče
sodelavca, ki bo skrbel za red in druga opravila na pokopališču. Pogrebne
storitve na pokopališču še vedno opravlja Anton Vrhovec s.p. iz Vrhnike –
Drenov Grič. Za vse informacije glede pokopališča in pogrebnih storitev, se
do  nadaljnjega  obrnite  na  predsednika  krajevne  skupnosti  Rovte,  Peter
Cigale,  Tel: 041-210-753.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

12.3. Rezka Kavčič in Tamara Trpin Mojca Skvarča in Marja Čuk
19.3. Cilka Jereb in Klavdija Kogovšek Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
26.3. Ana Lukančič in Srečo Nartnik Mojca Mlinar in Nina Rupnik
Pogrebne maše v Marcu Mojca Skvarča

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


