
2. Postna nedelja
Evangelij: JEZUSOV OBRAZ SE JE ZASVETIL KOT SONCE                  Mt 17,1-9
Evangelij po Mateju
Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko 
goro, na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila 
so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil 
pa se je Peter in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; 
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak, in glej, 
glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko 
so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in
rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa 
samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, 
dokler Sin človekov ne bo obujen od mrtvih!«  

Mašni nameni od 20.3.2011 do 26. 03. 2011:
nedelja, 
20.3.

7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28
14h – Križev pot, vodijo ga člani Župnijske Karitas

ponedeljek, 21.3. 18h  Jože Lukančič, starši in bratje, Rovtarske Žibrše 16
torek, 22.3. 18h vsi  iz družine Modrijan, Rovte 96
sreda, 23.3. 18h  iz družine Pivk, Petkovec 38
četrtek, 24.3. 18h – za zdravje
petek, 25.3. postni Krščanski materinski dan

18h – Križev pot in sv. maša v cerkvi 
   Andrej Rupert, obletna, Petkovec 13, 

sobota, 26.3. 8h  Matevž in Frančiška Logar, godovna, Rovte 50b
Prehod na poletni čas kazalci eno uro naprej

**************************************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Slovenska Sinoda, ki izkušnje vesoljne Cerkve obrača na domače razmere, se veliko
posveča družini, še posebej v čl. 255-282, ko govori o pripravi na zakon, in ko govori
o življenju v družini, o pastorali mladih zakoncev, o pastorali zakonov in družin, ki so
v težavah in o nosilcih družinske pastorale.

    Na ravni vesoljne Cerkve je močno odmeval svetovni kongres družin, ki bil leta
2009 v Mehiki in je obravnaval družino ko subjekt, kot nosilko evangelizacije. Nekaj
tega se tudi pri nas dogaja, vendar so to še vedno bolj osamljeni primeri po naših
župnijah. Teden družine, ki je pred nami, budi upanje, da bo vedno več takih družin,
ki  bodo  velikodušne  v  službi  naravnega verskega  življenja  in  bodo  te  vrednote  z
zgledom  in  besedo  posredovale  svojemu  okolju.  Na  svetovni  ravni  je  pred  nami
srečanje družin, ki bo leta 2012 v Milanu, tokrat na temo »Družina, delo in praznik«.
Tudi  s  temi  vprašanji  se  srečujejo  naše družine,  ko  zaradi  zaposlenosti  »nimamo
časa« drug za drugega, ne za otroke, ne za molitev in nedeljsko mašo, ne za počitek,
ne za razvedrilo… Kam to vodi?

    Teden družine poteka med praznikom Sv. Jožefa, ki je očetov dan in praznikom
Gospodovega oznanjenja, ki je materinski dan. V Italiji  močno naglašajo očetov in
materin dan in seveda vlogo, ki jo imata oče in mati v družini.

3. Postna nedelja
Evangelij: IZ KRISTUSA IZVIRA VODA ZA VEČNO ŽIVLJENJE           Jan 4,5-42
Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 27.3.2011 do 3.4.2011:
nedelja, 
27.3.

7:30h – za farane
10h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127
14h – Križev pot z blagoslovom, vodi ga otroški pevski zbor

ponedeljek, 28.3. 19h  Jože in Gabrijela Kržišnik, godovna, Rovte 5
torek, 29.3. 19h  iz družine Treven – Šribarjeva, dana iz Logatca
sreda, 30.3. 19h  starši in sestra Petrovčič, Petkovec 18
četrtek, 31.3. 19h  Neža Filipič, Rovte 17
Prvi petek, 1.4. 
postni

19h – Križev pot, sv. maša za  starši Trpin, obletna, Rovtarske   
Žibrše 38

sobota, 2.4.
prva duhovniška

Sv. Frančišek Paolski, puščavnik
8h  Marija Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20

nedelja, 3.4. 4. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  Marijan Celarc,
14h – Križev pot, vodi ga mladinski mešani pevski zbor

Obvestilo
Dne 1.3.2011 je bil v okrnjeni sestavi sestanek Gospodarskega sveta 
Župnije Rovte. Župnik je predstavil finančno poslovanje v letu 2010.
Za leto 2011 je investicij sledeč: 
1. Izdelav križa s svečnikoma za k oltarni mizi.
2. Svečnik za velikonočno svečo.
3. Polička za darove (načrt za vse troje je pripravil arhitekt Marinko)
4. Slika sv. Mihaela Simona Ogrina iz l. 1914 z okvirjem. Na podlagi 
treh ponudb je bil izbran restavrator Legan Miha iz Žužemberka, ki ima
izredne reference, priporočila Nadškofije in najugodnejšo ceno.
5. Glavni oltar cerkve sv. Hieronima na Petkovcu. Začne se pridobivati 
ponudbe za restavratorska dela.
6. Električni pomik urnih kazalcev na zvoniku župnijske cerkve.
7. Nov električni kabel za cerkev sv. Nikolaja na Praprotnem Brdu od 
priključne omarice do cerkve. 
8. Popravilo okenske police in ometa nad stranskimi vrati v cerkev. 
9. Postavitev dela obhajilne mize v lopi pod zvonikom. 
10. Načrti za ureditev kora.

Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 21, od 19.3. do 25.3. sk. 22, od 26.3. do 1.4. sk. 23, od 2.4. do 8.4.



Ostala oznanila:
* V sredo 23.3. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 

Tema srečanja je: Različne oblike revščine – postni program – Matej Kobal 
(naše poslanstvo št. 44 str. 39).

* Na praznik gospodovega oznanjenja 25.3. zaključujemo „Teden 
Družine“. Pred sveto mašo bo križev pot. Po sveti maši pa bo predavanje o 
prostovoljnem delu v Peruju, v misijonu sestre Andreje Godnič. Svoje vtise 
bo predstavila skupina „Poza“, v kateri je bila tudi Urška Logar.

* Na Vrhniki bo dekanijsko srečanje za mladino v petek 25.3. ob 
19:30h, kjer se bodo predstavile sestre redovnice Hčere Marije Pomočnice 
(HMP).

* V soboto 26.3. je romanje in izlet za ministrante iz Vrhniške dekanije v 
Prekmurje. (Odranci, Veržej). Odhod avtobusa je ob 6h zjutraj izpred cerkve
v Rovtah.

* Iz sobote 26.3. na nedeljo 27.3. je prehod na „poletni čas“. Urne 
kazalce bomo premaknili eno uro naprej.

* Delavniške sv. maše bodo v „poletnem času“ ob 19h, v soboto ob 8h.
* Srečanje za člane Župnijske Karitas bo v ponedeljek 28.3. ob 19:30h 

(po maši) v veroučni učilnici.
* Za prvi petek v mesecu Aprilu 1.4. bom v dopoldanskem času obiskal

in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev, ter prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v aprilu 2.4. bomo po maši molili za nove duhovne in 
redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na tretjo postno nedeljo je na Vrhniki skupna vaja dekanijskih cerkvenih 
pevskih zborov ob 18h. Vaja bo v cerkvi sv. Pavla kot priprava na dekanijsko
romanje na Sveto goro pri Gorici na nedeljo 15 maja. Petje združenih 
pevskih zborov bo vodil prof. Jože Trošt. 

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

20.3. Vilma Kunc in Franja Tušar Marijana Kunc in Matjaž Gnezda
25.3. ob 18h Lovro Skvarča
27.3. Cilka Jereb in Jakob Skvarča Ana Lukančič in Helena Rupnik
3.4. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Klemen Jereb in Tadeja Gnezda

Pogrebne maše za marec Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za april Marja Čuk

Ministriranje:
Teden 20.3. do 27.3.  Martin Skvarča, Urban Cigale in Pia Skvarča

Teden od 27.3. do 3.4. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven  
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 20.3.2011 do 3.4.2011, Leto VII. št. 6

Teden Družine 2011
Vsako leto  ga v cerkvi  na Slovenskem obhajamo od praznika  Sv.  Jožefa,  moža

Device Marije (19. 3.), do praznika Gospodovega oznanjenja (25. 3.). Letošnji Teden
Družine se harmonično vključuje in dopolnjuje pobude pastoralnega leta 2010/2011, ki
je  pod  geslom  »Nosite  bremena  drug  drugega«  (Gal  6,  2),  posvečeno  krščanski
dobrodelnosti in solidarnosti. O mnogoteri dejavnosti pastoralnega leta smo brali tudi v
letošnjem pastirskem pismu naših škofov za postni čas. Vse je razumljivo, usmerjeno v
pomoč našim bratom in sestram, ki so zaradi gospodarske in socialne krize potrebni
materialne in duhovne pomoči in človeške bližine. Ob vsem tem dogajanju pa smo
nekoliko spregledali, da je med nami že vsakdo, ki je tudi v krizi in je tudi potreben
vsestranske pomoči. To je naša družina, temeljna ustanova družbe in Cerkve; družina,
s katero smo vsi povezani, iz nje izhajamo in se v njo vedno vračamo.

    Vsakdanja izkušnja pove, da družina preživlja težke čase. Na svetle in temne
strani življenja v zakonu in družini,  je že pred desetimi leti  opozoril  takratni papež,
božji  služabnik  Janez  Pavel  II.  V  znamenitem  Apostolskem  pismu  o  družini,  kjer
pravi:«Razmere,  v katerih  živi  družina,  kažejo pozitivne in negativne vidike: eni so
znamenje za delovanje Kristusove milosti v svetu, drugi pa za človekovo odklonilno
stališče  do  božje  ljubezni«  (FC  6,1).  Po  eni  strani  se  posveča  več  pozornosti
medčloveškim odnosom v zakonu in družini, odkrivamo pomen vzgoje otrok, močno se
naglaša dostojanstvo žene in pomen družine pri oblikovanju pravične družbe. Na drugi
strani  pa  smo priče  naraščanju  ločitev  in  sklepanju  novih  zvez,  tudi  pri  verujočih,
sprejemanja le civilnopravnega zakona in naraščanja izven zakonskih skupnosti, močno
razširjeno zlo  splava,  kontracepcije  in  pojav novemu življenju  in  spočetju  sovražne
miselnosti. Tako »mrku vere« sledi še »mrk družine« in vrednot družinskega življenja.

    Cerkev po svojih pastoralnih ustanovah budno spremlja ta znamenja časa in
skuša  nanje  odgovoriti.  Pastorala  družine  je  dobilo  močne  spodbude  že  na  II.
Vatikanskem Koncilu, posebej v Konstituciji o Cerkvi v sedanjem svetu, ki se pogumno
sooča s problematiko svobodne družine (prim. CS 47-52). 

                                                                           (Nadaljevanje na naslednji strani)  >>


