
6. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS OZDRAVI GOBOVCA                                                     Mr 1,40-45

Evangelij po Marku
 In k njemu pride gobavec in ga na kolenih prosi: »Če hočeš, me moreš očistiti.«  Jezus
se ga usmili, stegne svojo roko in se ga dotakne ter mu reče: »Hočem, bodi očiščen.«  In
takoj je gobavost izginila in je bil očiščen. In z ostrimi besedami ga je takoj odpravil in
mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš; ampak pojdi, pokaži se duhovniku in za svoje
očiščenje prinesi njim v pričevanje dar, ki ga je Mojzes zapovedal.« Ta pa je odšel in
začel na vsa usta razglašati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več mogel očitno iti v
mesto, ampak je bival zunaj, na samotnih krajih; in od vseh strani so hodili k njemu.    
 Mašni nameni od 15.2.2015 do 21. 02. 2015:
nedelja, 15.2.  7:30 – za farane

10h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28
ponedeljek, 16.2.    Sv. Julijana, mučenka

  18h  iz družine Jeršič, sorodniki
torek, 17.2.   18h  starši Istenič in sin Franc, godovna, Rovte 126
sreda, 18.2.  Začetek postnega časa

 Pepelnica, strogi post in vzdržek
 18h  starši Trpin, obletna, Rovte 83

četrtek, 19.2.  18h – v zahvalo Materi božji, Rovte
petek, 20.2. postni  Križev pot; 18h  Godobolski, Petkovec 6a

sobota, 21.2.   Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj
 8h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
 In ker je bila njegov suženj, se ni mogla upreti in ga premagati. Toda

Jezus  je  preluknjal  obrambo  njegove  trdnjave  in  jo  uničil.  Njegov  močni
trikratni »ne« skušnjavam je skrhal hudičevo želo. Nato je Satan res, »kakor
blisk  padel  z  neba«.  (Lk  10,18).   Ta  trikratni  »ne«  je  bil  v  resnici
brezpogojni, ljubeči, trikratni »da« Očetovi volji. Satanov poraz se je torej
začel  tam,  kjer  se  je  najprej  začela  njegova  zmaga  -  v  posameznikovi
svobodni volji. 

Če pogledamo položaj Cerkve takoj po prvi Veliki noči smo sprva zmedeni
in izredno razočarani - vse je enako kot prej. Sveti Pavel pravi: »Kajti naš
boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem,
proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti slabotnim
duhovnim  silam  v  nebeških  področjih«.  (Ef  6,12).  Peter  piše:  »Vaš
nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi  požrl«. (1Pt
5,8). Knjiga Razodetja slikovito prikaže ta novi položaj - hudič (zmaj), ki ni
uspel požreti Sina (Jezusa), se  poln besa vrže na žensko, ki je rodila Sina in
jo prisilil,  da zbeži v puščavo. (Raz 12,13-14).  Tudi Cerkev (ženo) vodi v
puščavo Duh, da bi jo hudič skušal. Tega ne bi mogli jasneje napisati. Po
Jezusu se boj proti hudiču nadaljuje in ta boj je postal še bolj neusmiljen,
kajti hudič je »poln divjega besa, ker ve, da ima le malo časa«. (Raz 12,12).
Nič več mu ni ostalo, razen večnosti, kjer pa bo za vedno omejen na večno
negibnost, ki je njegova poguba.

1. Postna nedelja
Evangelij:  JEZUSA SATAN SKUŠA IN ANGELI MU STREŽEJO                  Mr 1,12-15

Evangelij po Marku
Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo.  Bil je v puščavi štirideset dni in satan ga je
skušal. Živel je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza vrgli v ječo, je Jezus
prišel  v  Galilejo  in  je  oznanjal  evangelij  o  božjem kraljestvu,   govoreč:  »Čas  se  je
dopolnil in božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se in verujte evangeliju!«  
 Mašni nameni od 22.2.2015 do 1.3.2015:
nedelja, 22.2. Sedež apostola Petra, praznik

7:30 – za farane
10h vsi  iz družine Petrovčič, obletna, Petkovec 41
14h – Križev pot, vodijo ga člani ŽK

ponedeljek, 23.2. Sv. Polikarp, škof in mučenec
18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

torek, 24.2. Sv. Matija, apostol
18h  Franc Brenčič, godovna, Petkovec 39

sreda, 25.2. 18h  starši Jurca, obletna, Petkovec 19
četrtek, 26.2. 18h  starši Jereb in Pavel, obletna in Ivanka, Rovte 133
petek, 27.2. postni 18h Križev pot;  – v zahvalo za petdeset let skupnega življenja, 

Rovte 165
sobota, 28.2.  8h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
nedelja, 1.3. 3. Postna nedelja

7:30 – za farane
10h  Franc Logar in starši, obletna, Rovte 57
14h – Križev pot, vodijo ga člani MCPZ

*********************************************************************
Sveti Oče papež Frančišek je imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa in
naslovnega škofa škofije Ressiane msgr. dr. Franca Šuštarja, dosedanjega
ravnatelja ljubljanskega bogoslovnega semenišča.

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
15.2.  Marja Čuk in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Branka Jereb
18.2. ob 18h Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
22.2.  Metka Bogataj in Veronika Kavčič  Drago in Nevenka Malavašič
1.3.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Klemen Jereb in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za februar  Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za marec  Cilka Jereb

  Ministriranje:
Teden od 15.2. do 22.2. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 22.2. do 1.3. Alen Bogataj in Martin Kavčič

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 9, od 14.2. do 20.2. sk. 10, od 21.2. do 27.2. sk. 11, od 28.2. do 6.3.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj



Ostala oznanila
* V sredo 18. 2. obhajamo Pepelnico, začetek postnega časa. Postni čas 

traja 40 dni, od pepelnične srede do Velikega petka. Na pepelnico je strogi 
post in zdržek od mesnih jedi. Med mašo je blagoslov pepela in spokorni 
obred pepelenja, zato v začetku maše skupno kesanje odpade. Po homeliji 
je blagoslov pepela in nato samo pepelenje. Tisti, ki se udeležijo pepelenja, 
jih duhovnik zaznamuje na glavi s pepelom. Pri tem reče besede: 
»Spreobrni se in veruj evangeliju«! Ali: »Pomni človek, da si prah in da se v 
prah povrneš«! Liturgična barva je v postnem času vijolična. Kristjani damo 
vsebino postnemu času s tem, da se udeležujemo bogoslužja, se kakšni 
stvari odpovemo, ali pa se odločimo za kaj dobrega. Prav je, da se 
udeležujemo tudi molitve Križevega pota. Vsak postni petek ga bomo molili 
pred mašo, na postne nedelje pa ob 14h v cerkvi. Na 1. postno nedeljo ga 
vodijo člani ŽK, na 2. pa člani MCPZ.
Zelo koristna akcija je tudi: »40 dni brez alkohola« in prvič v Sloveniji: »40 
dni za življenje« - molitvena pobuda za prenehanja umetnega splava v 
slovenskih ustanovah. Ta bo potekala vsak dan od 18. 2. - 29. 3. 2015 od 
6h do 18h v bližini ljubljanske porodnišnice pod geslom: »pomagaj rešiti 
človeško življenje«. Namen te pobude je reševanje nerojenih življenj in 
spreobrnjenje src. S pobudo so začeli  v Teksasu leta 2004 in se širi po 
vsem svetu. Do sedaj je v njej sodelovalo 650.000 prostovoljcev v 559 
mestih in 27 državah sveta. To aktivnost sestavljajo molitev in post,  
ozaveščanje javnosti in mirna molitev pred bolnišnico, kjer se opravljajo 
splavi. Molitev pred kliniko traja najmanj 12 ur dnevno, moli se za 
prenehanje splavov v tej kliniki. Udeleženci se politično ne opredeljujejo, ne 
odgovarjajo na provokacije in upoštevajo navodilo oblasti. 
Sadovi pobude po svetu od začetka 2004; 9699 rešenih življenj, 107 
aborcinistov je prenehalo delati splave, 59 abortnih klinik se je zaprlo. Na 
Hrvaškem so začeli z iniciativo 2014. V postnem času se je vključil Zagreb, v
jesenski akciji se je pridružilo še pet mest. Vedo za pet mater, ki so obdržale
otroka, več ginekologov je uveljavilo ugovor vesti. Na eni kliniki je bilo leta 
2013 120 splavov, 2014, ko je že pred njo potekala molitev, pa 35. 

* V sredo 25. 2. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Na poti k izviru št. 12. - Skrb naše župnije za 
prepoznavanje poklicanosti in poslanstva. (str 43). 

* Zadnjo soboto v februarju, 28. 2. je Kvatrna sobota. Ta naj bo 
usmerjena predvsem v spokornost, ki naj rodi ljubezen do bližnjega. To 
izražajo tudi mašna besedila za soboto prvega postnega tedna.

* Na 2. postno nedeljo, 1. 3. boste prejeli ožigosano glasovnico za 
evidentiranje novih članov Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) in 
gospodarskega sveta (GS) župnije Rovte. Te boste prinesli izpolnjene 
naslednjo nedeljo 8. 3. in jih oddali v cerkvi v posebej  pripravljeno skrinjo-
škatlo. Glasovnico lahko izpolnite delno ali v celoti. Osebe na glasovnici 
morajo biti starejši od 16 let, prav je, da iz vsake starostne skupine, 
dekleta, fantje, žene in možje. Glasujejo lahko vsi, ki so starejši od 16 let.

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

Oznanila od 15.2.2015 do 1.3.2015, Leto XI. št. 4

ZMAGA V PUŠČAVI
Kot  pravijo  vsi  trije  Sinoptiki,  se  je  Jezus  po  svojem  krstu  umaknil  v

puščavo.  To odločitev  pripisujejo  Svetemu Duhu:  »Takoj  na  to  ga  je  Duh
odvedel v puščavo«. (Mr 1,12). Luka, ki je najbolj občutljiv od vseh treh na
delovanje Svetega Duha v Jezusovem življenju, ga tukaj dvakrat omeni, ko
pravi,  da »se je  Jezus od Jordana poln  Svetega Duha in  Duh ga je  vodil
štirideset dni po puščavi«. Lk.4,1) 

V divjini je Jezus »zvezal« sovražnika. Lahko bi rekli, da je z njim poravnal
račune,  predvsem  se  je  lotil  dela,  in  sedaj  lahko  nadaljuje  s  svojim
delovanjem na sovražnikovem ozemlju. Jezus se je osvobodil hudiča, da bi
nas vse osvobodil  od njega. Takšen je pomen zgodbe o skušnjavah,  če jo
gledamo  v  luči  celotnega  Evangelija.  In  res,  ko  beremo  naprej  resnično
dobimo vtis neubranljivega napredka, kot bi lahko rekli, glavne luči, s katero
je Jezus odstranil temo. Ob Jezusovem pristopu se demoni prestrašijo, tresejo
se, prosijo, naj jih ne izžene in se skušajo pogajati: »Kaj imamo s teboj, Jezus
Nazarečan? Si nas prišel  pokončat? Vem kdo si:  Sveti,  Božji«:  (Mr.  1,24).
Toda Jezusova prisotnost ne dovoljuje pobega: »Umolkni in pojdi iz njega!«
(Mr 1,25). Ljudje so osupli in pravijo: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo
nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni«. (Mr 1,27). 

Najbolj osupljivi pa sta oblast in moč, ki prihajata iz Jezusa. Ljudje so se
začeli takoj spraševati, od kod prihaja takšna oblast. In sovražnikov odgovor
je  bil  – od princa  vseh demonov! Toda Jezusov odgovor  je  drugačen:  Od
Svetega Duha. »Z božjim prstom izganjam demone«. (Lk 11,20); »Z božjim
Duhom«. (Mt 12,28). 

Kaj se je zgodilo v puščavi z Jezusom, da je imel po vrnitvi takšno oblast,
da je lahko premagal hudiča? Hudič je bil poražen na lastnem ozemlju. Poleg
greha je drugo hudičevo priljubljeno področje človekova svobodna volja. Iz
tega je naredil svojo utrdbo - nepremagljivo utrdbo, kajti edina stvar, ki bi ga
lahko  pregnala  iz  nje,  je  bila  človekova volja.  Toda  zaradi  greha je  volja
postala  njegov suženj.                                                                         >>


