
iva3. Postna nedelja
Evangelij: POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN                                    Lk 13, 1-9

Evangelij po Luku
Prav ta čas je bilo nekaj navzočih, ki so mu poročali o Galilejcih, katerih kri je bil Pilat pomešal z
njih daritvami. In odgovoril jim je: »Ali mislite, da so bili ti Galilejci zato, ker jih je zadelo to 
trpljenje, večji grešniki ko vsi drugi Galilejci? Ne, vam pravim; toda če se ne spokorite, boste vsi 
enako pokončani. Ali onih osemnajst, ki je nanje padel stolp pri Siloi in jih pobil, ali mislite, da 
so bili ti bolj krivi kot vsi ljudje, ki prebivajo v Jeruzalemu? Ne, vam pravim; toda če se ne 
spokorite, boste vsi prav tako pokončani.« Povedal pa je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem 
vinogradu vsajeno smokvino drevo in je prišel iskat sadu na njem, pa ga ni našel. Rekel je 
vinogradniku: ‚Glej, tri leta je, kar hodim iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo 
torej; čemú še zemljo izrablja?‘ Ta mu je odgovoril: ‚Gospod, pústi jo še to leto, da jo okopljem 
in ji pognojim, morda bo obrodila sad; če pa ne, jo boš potlej posekal.‘« 

 Mašni nameni od 3.3.2013 do 09. 03. 2013:
nedelja, 3.3. 7:30h – za farane 

10h  Merlakovi, Rovte 60
14h – Križev pot – molijo ga člani ŽPS, Litanije z blagoslovom

ponedeljek, 4.3. Sv. Kazimir, poljski kralj
18h  Francka Celarc, dano Petkovec 35

torek, 5.3. 18h  Miro Treven, Rovte 4
sreda, 6.3. 18h  starši Arhar, godovna, Petkovec 11
četrtek, 7.3. Sv. Perpetua in Felicita, mučenki

18h  starši Martinšek, Rovte 63
Postni petek, 8.3. 18h – Križev pot;   Arharjevi, godovna, Petkovec 19
sobota, 9.3. Sv. Frančiška Rimska, redovnica

  8h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
(Nadaljevanje s prve strani)
...šel  v nebesa,  sedi  na desnici  Boga Očeta vsemogočnega... -  in

nam zapustil  znamenja.  Na osnovi  Jezusovega odhoda v  nebo,  je  nastal
praznik Gospodovega vnebohoda. S tem »odhodom« nastane nek občutek
Jezusove fizične oddaljenosti od ljudi. Toda v znamenjih, ki nam jih zapušča,
se z njim lahko ponovno združimo: v poslušanju njegove besede, v lomljenju
Kruha, v ljubezni do bratov in sester.

...od ondod bo prišel sodit žive in mrtve... - sojeni bomo po ljubezni.
Zgodovina se ne konča z  našo osebno zgodovino. Ob koncu časov bo Bog
razodel vse bistveno o nas samih. Razodel bo trajno vrednost vsega dobrega
in resničnega v ljudeh in svetu. »Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet,
da bi svet sodil, ampak, da bi svet po njem rešil« (Jn 3, 17). V tem trenutku
bodo razkriti vsi kotički našega srca. Sojeni bomo po ljubezni.

...Verujem  v  Svetega  Duha... -  Vez  Ljubezni.  Vetrič,  dih,  golob  so
simboli, ki jih pogosto uporabljamo za Svetega Duha. Njegova navzočnost je
kot dih, ki oživlja in preobraža vse. Sveti Duh izraža medsebojno ljubezen
Očeta in Sina, ki omogoča življenje in spreminja.
 Se nadaljuje! Povzeto po Naša pastorala št. 42, dr. Mojca Bertoncel

4. Postna nedelja

Evangelij: IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU                        Lk 15,1-3.11-32

Evangelij po Luku

  

  Mašni nameni od 10.3.2013 do 17.3.2013:
nedelja, 10.3. 7:30h - za farane

10h  Slavko in Julijana Treven, obletna, Rovte 89a
14h – Križev pot – molijo ga člani Mešanega pevskega zbora

ponedeljek, 11.3. 18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18
torek, 12.3. 18h  starši Rupnik, Petkovec 11b
sreda, 13.3. 18h  Frančiška Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7
četrtek, 14.3. 18h  Franc Istenič, godovna, Rovte 126
Postni petek, 15.3. Sv. Ludovika de Marillac, redovnica

18h – Križev pot;  Marija Brenčič, dano Rovte 158
sobota, 16.3. Dan celodnevnega češčenja v župniji

 8h  Andrej Rupert, obletna in starši, Rovte 13
10h  Brigita Lukan, Petkovec 35a
16h - molitvena ura pred Najsvetejšim
17h  iz družine Lukančič, Rovte 127

nedelja, 17.3. 5. Postna nedelja - Tiha nedelja
7:30h – za farane 
10h  Anton Artač, obletna in starši, Rovte 91; maša za otroke
14h – Križev pot – molijo ga zakonska skupina

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

3.3. Cilka Jereb in Marija Lukančič Pia Skvarča in Klemen Jereb
10.3. Metka Bogataj in Beti Reven Helena Rupnik in Mojca Skvarča

16.3.
ob 8h Veronika Kavčič in Cilka Jereb
ob 10h Pia Skvarča in Mojca Skvarča
ob 17h Jerneja Kunc in Lovrenc Skvarča

17.3. Matjaž Gnezda in Vilma Kunc Branka Jereb in Karin Hladnik
Pogrebne maše za marec Vilma Kunc

Ministriranje:
Teden od 3.3. do 10.3. Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Teden od 10.3. do 17.3. Primož Arhar in Ambrož Cigale

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 3, od 2.3. do 8.3. sk. 4, od 9.3. do 15.3. sk. 5, od 16.3. do 22.3.



Ostala oznanila:
* V nedeljo 3.3. po Križevem potu je v spodnjem prostoru v župnišču

prikaz nege bolnika na novi električni postelji.
*  V  soboto  16.3.  je  v  župniji  dan  celodnevnega  češčenja  Svetega

Rešnjega Telesa in Krvi. Svete maše bodo ob 8h, 10h in 17h. Dopoldne in
popoldne bo tudi priložnost za sveto spoved.  Ob 16h bo molitvena ura
pred Najsvetejšim. K njej ste povabljeni v čim večjem številu.

*  Na peto postno nedeljo 17.3. je pri maši ob 10h maša za otroke.
Otroci od četrtega leta starosti se ob 9:45h zberite v veroučni učilnici, kjer
se boste z gospo Karin in Metko pripravili na sveto mašo. Ob koncu maše se
nam boste pridružili v cerkvi in povedali o svoji pripravi.

* Tudi letos boste lahko dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo, ki jih pripravlja
župnija Šmarje pri Kopru. Oljčne vejice boste prejeli na peto postno nedeljo
17.3.  po  obeh  mašah.  Darovi  od  oljčnih  vejic,  ki  jih  boste  darovali  so
namenjeni za nadaljevanje gradnje pastoralnega centra v župniji Šmarje pri
Kopru. Za darove se vam že vnaprej zahvaljujejo. Bog plačaj!

* V ponedeljek 18.3. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas.
  *************************************************************

Zahvala
Minilo je ravno en mesec, ko smo se na vas obrnil s prošnjo za nakup nove
električne bolniške postelje. Zato smo se vam dolžni zahvaliti  za izredno
hitro darovanje denarnih sredstev.
Župnijska Karitas Rovte se prav lepo zahvaljuje vsem dobrotnikom, ki so
nam omogočili  nakup nove električne  bolniške  postelje.  Postelja  je  že  v
župnišču.  Vrednost  postelje  z  trapezom,  jogijem  in  podložno  rjuho  je
1.100,38€. Ker ste darovali več od omenjene vsote, bo ta znesek izrecno
namenjen drugim bolniškim pripomočkom, ki jih bomo še nabavili, za kar
vas  bomo  tudi  obvestili.  Vsi  ti  pripomočki,  ki  jih  imamo  so  in  bodo
namenjenim vsem faranom ob potrebi nege bolnika na domu. 

 Iskrena vam hvala.   Župnijska Karitas Rovte
  *************************************************************

Čemu so namenjeni postni petki? V letošnjem letu vere si vzemimo več časa
za  poglobitev  osebne  vere  in  rast  v  naših  občestvih,  tudi  ob  molitvi
Križevega pota. Slovenska Cerkev želi utrditi odnos s Kristusom in poglobiti
odnose spoštovanja in sodelovanja v njih. Vabi k pastoralnemu in osebnemu
spreobrnjenju ob Krovnem dokumentu: »Pridite in poglejte«. Vsak postni
petek si skušajmo približati  eno misel in spodbuditi  k eni dejavni nalogi.
Izzivi  so:  pojdimo  k  izvirom,  poklicani  smo  in  poslani,  ustvarjamo  živa
občestva,  poklicani  smo k odpuščanju in spravi,  k sočutju in pravičnosti.
Morda  bo  kdo  razmišljal  ob  knjižici:  »Sedem  postnih  slik«,  pisatelja  in
duhovnika Franceta Saleškega Finžgarja. 

  *************************************************************
   

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

Oznanila od 3.3.2013 do 17.3.2013, Leto IX. št. 5

Verujem – apostolska veroizpoved

...trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen...
-Ljubiti  za  ceno  svojega  življenja.  Jezusovo  poslanstvo  spremlja  drama.
Nobeno človeško življenje ji ne uide. Lokalne verske avtoritete v Jezusu hitro
prepoznajo nekoga, ki povzroča težave. Vse njegovo delovanje, besede, ki jih
uporablja, ne morejo voditi drugam, kot v dramo. Jezus se tega zaveda. Ali to
tudi  sprejme?  »Zato  me  Oče  ljubi,  ker  dam  svoje  življenje,  da  ga  spet
prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe« (Jn 10,17-
18).  Ko  se  soočiš  s  sovraštvom,  s  krutostjo,  želi  Jezus  pokazati  svojo
ljubezen, vse do konca. Resnična sprememba je ljubiti, tudi za ceno življenja.
»Nihče nima večje ljubezni,  kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje«
(Jn15, 13). Za ljubezen smrti navkljub ni meja. Je brezpogojna in se daruje
vse do konca. Jožef iz Arimateje Jezusovo mrtvo telo pokoplje v nov grob.

...šel pred pekel... - kjer ni mogoče slišati nobene besede več. Kako je
Božji  Sin  lahko  šel  pred  pekel?  Ker  je  izkusil  najglobljo  odsotnost  Boga,
najpopolnejšo  osamljenost  je  Jezus  izkusil  dno  človeške  zapuščenosti.
Njegova ljubezen do človeka je bila križana. Ni človeškega pekla, ki ga Kristus
ne bi obiskal. Toda po svojem vstajenju je »prvorojenec med mrtvimi«. (Kol
1, 18).

...tretji dan od mrtvih vstal... -Jezusa bi smrt morala vstaviti.  Po treh
dneh so žene, ki so šle k grobu, da bi mazilile njegovo telo, našle kamen pred
njegovim grobom odvaljen. Pretresene nad izginotjem Jezusovega telesa, so
poklicale njegova učenca Petra in Janeza. Tudi onadva sta videla, da je grob
prazen. Kristus je vstal  od mrtvih in se prikazal svojim učencem, ki  so to
resnico  potrdili  s  svojim  pričevanjem,  pogosto  vse  do  mučeniške  smrti.
Kristusovo vstajenje je srčika vere kristjanov.                                     >>


