
2. Postna nedelja
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE DA JE JEZUS NJEGOV SIN           Mr 9,2-10

Evangelij po Marku
Šest dni nato je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza ter jih peljal proč na visoko goro; tam
se je pred njimi spremenil. Njegova oblačila so se zasvetila silno bela kakor sneg; tako
ne zna beliti noben belivec na zemlji. Prikazal se jim je Elija z Mojzesom in oba sta se z
Jezusom razgovarjala. Oglasil pa se je Peter in Jezusu rekel: »Učenik, dobro je, da smo
tukaj; naredimo tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel,
kaj bi rekel, ker so bili vsi zelo prestrašeni. In naredil se je oblak ter jih obsenčil, iz
oblaka pa je prišel glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se koj nato
ozrli  okoli  sebe,  niso  videli  nikogar  razen  Jezusa  samega.  Ko  so  šli  z  gore,  jim je
zapovedal,  naj  nikomur  ne  pravijo,  kaj  so  videli,  dokler  Sin človekov ne vstane  od
mrtvih. In to naročilo so ohranili zase in so se med seboj vpraševali, kaj bi pomenilo:
vstati od mrtvih.     
 Mašni nameni od 1.3.2015 do 07. 03. 2015:
nedelja, 1.3.  7:30 – za farane

10h  Franc Logar in starši, obletna, Rovte 57
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga člani MCPZ 

ponedeljek, 2.3.    Sv. Neža Praška, devica in redovnica
  18h  Frančiška Treven, godovna, Rovte 13

torek, 3.3.   18h  iz družine Arhar, godovna, Petkovec 19
sreda, 4.3.  Sv. Kazimir, kralj

 18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
četrtek, 5.3.  18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18
petek, 6.3. postni
Prvi petek

 18h - Križev pot;  Janez Kunc, Rovte 63

sobota, 7.3. 
prva duhovniška

  8h  Frančiška Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7

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

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
On, ki me je poslal,  je z menoj. Ni nas pustil  samega, kajti  jaz vedno

delam to, kar je všeč Njemu. (Jn 8,29). Sedaj pa izgleda, kakor, da se je ta
vez pretrgala. Še nekaj ur pred tem je računal, da bo vez držala skozi smrt.
»Naj Svet spozna, da ljubim Očeta in da delam tako, kakor mi je naročil Oče.
Vstanite,  pojdimo  od tod«!  (Jn  14,31).   Pa  se  je  zdelo,  kakor,  da  se  je
pretrgala. 

Jezus je šel do konca, da svojega učlovečenja, do smrti, brez katere ni
človeškega življenja. Samo v tej dokončnosti učlovečenja se je le-to lahko
uresničilo  v  odrešenje  za  vse.  Od  resničnosti  učlovečenja  in  s  tem  tudi
trpljenja in smrti, je odvisna tudi resničnost našega odrešenja. Tega se je
zavedala Cerkev, ko se je borila proti zmotam, ki so imele učlovečenje za
igro in videz, ker bi naj bilo učlovečenje nezdružljivo z božjim veličastvom in
Svetostjo. S tema dvema mogoče že, ni pa nezdružljivo z ljubeznijo. In ta je
tukaj odločilna.                                                                                  >>

3. Postna nedelja
Evangelij: PODERITE TA TEMPELJ IN V TREH DNEH GA BOM POSTAVIL 
                                                                                                                     Jn 2,13-25
Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 8.3.2015 do 15.3.2015:
nedelja, 8.3. 7:30 – za farane

10h  Slavko in Julijana Treven, obletna, Rovte 99
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga člani ŽPS 

ponedeljek, 9.3. 18h  Ivan Cigale, Rovte 42h
torek, 10.3. 18h  Julijana Petrovčič, Petkovec 18
sreda, 11.3. 18h  Marija Trpin, obletna, Petkovec 35
četrtek, 12.3. 18h  Florijana Čuk, obletna, Petkovec 10
petek, 13.3. postni Obletnica izvolitve papeža Frančiška

18h - Križev pot;  Janez Kunc, Rovte 16
sobota, 14.3.  8h – v čast Mariji pomagaj v dober namen
nedelja, 15.3. 4. Postna nedelja

7:30 – za farane
10h – za zdravje, Rovte
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga ministranti 

****************************************************************************************
 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Kakor noben človek, tudi on ni mogel v naprej oceniti ostrine trpljenja in 
smrti, ko sta dejansko nastopila. Tudi če si trpljenje in preizkušnje v naprej 
predstavljamo in se nanj pripravljamo, nas tedaj, ko dejansko nastopijo, 
neprijetno presenetijo. Nismo mogli vedeti, da bo tako hudo. Tudi v tem 
neznanju nam je učlovečeni Božji brat enak. Ker je hotel trpeti, kakor trpimo 
mi, in si ni hotel izboriti nobene olajšave, je doživel trpljenje in Smrt tako, 
kakor jo doživlja vsak mlad moški na začetku svoje obetavne kariere in na 
vrhuncu svoje življenjske moči. 

Jezus v svoji zapuščenosti še vedno govori, govori svojemu očetu in mu
toži,  moli.  Moli  s  psalmom,  ki  ga  je  izgovoril  na  glas:  »Oče v  tvoje  roke
izročam svojega Duha«. In ko je to rekel je izdihnil.(Lk 23,46). Tako nastopi
velika noč, ko noč zasveti, kakor dan, ki ne bo ugasnil nikoli več.

Anton Stres, upokojeni ljubljanski nadškof v »Magnificatu«                         

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

1.3.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Klemen Jereb in Jerneja Kunc
8.3.  Tadeja Gnezda in Marjana Kavčič  Branka Jereb in Helena Rupnik
15.3.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Marja Čuk in Matjaž Gnezda

Pogrebne maše za marec  Cilka Jereb
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 28.2. do 6.3. sk. 12, od 7.3. do 13.3. sk. 13, od 14.3. do 20.3.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj 



Ostala oznanila
* Na 2. postno nedeljo, 1. 3. boste pri obeh mašah prejeli ožigosano 

glasovnico za izbiranje 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 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.

* Za prvi petek v mesecu marcu 6. 3. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Svojci, omogočite prejem 
zakramentom vaši dragim. Zvečer po maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Lepo vsi povabljeni. 

* Na prvo soboto v mesecu marcu, 7. 3. bomo po maši zmolili litanije Matere 
božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V sredo 11. 3. bo po maši v veroučni učilnici srečanje za starše 
otrok, ki obiskujejo 3. razred verouka (prvoobhajanci).

* V času od 13. 3. ob 18h imajo birmanci 7. in 8. razreda skupne 
duhovne vaje v Kajnem Dolu, do nedelje 15. 3. do popoldne. Duhovne
vaje bo vodila sestra Rebeka Kenda. Tisti birmanci, ki se boste duhovnih vaj
udeležili, čimprej oddajte prijavnice in denarni prispevek župniku.

* Na 4. postno nedeljo 15. 3. bo ob 15h v Ljubljanski stolnici posvečen 
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar, dosedanji ravnatelj 
ljubljanskega bogoslovnega semenišča. Priporočamo ga v molitev.

   Letos obhajamo 70 let begunstva in komunističnega genocida v 
Rovtah. V ta namen: odbor Farnih plošč župnije Rovte, Župnija Rovte, 
Krajevna skupnost Rovte, Občinski odbor VSO Logatec pripravlja naslednja 
obeležja, molitve in dogodke na ta spomin: 
27.02.2015 ob 19h pogovor z g. Markom Štrovsom - Dom krajanov Rovte
27.03.2015 ob 19h pogovor z g. Romanom Leljakom
29.03.2015 ob 14h Križev pot
26.04.2015 ob 14h molitvena ura
27.04.2015 Predstavitev knjige o kolaboraciji partizanov z Nemci
03.05.2015 ob 15h maša, po maši kulturni program
05.05.2015 V spomin odhoda domobrancev na Koroško – molitvena ura   
17.05.2015 Spominsko romanje k Svetim trem Kraljem
25.06.2015 Maša za domovino
23.08.2015 Osrednja spominska slovesnost s sveto mašo
Pred vsakim dogodkom bo še dodatno podrobnejše obvestilo    
Ministriranje:
Teden od 1.3. do 8.3. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 8.3. do 15.3. Matej Gnezda in Jure Kunc

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

Oznanila od 1.3.2015 do 15.3.2015, Leto XI. št. 5

»...TRPEL POD PONCIJEM PILATOM, 
KRIŽAN BIL, UMRL IN BIL V GROB POLOŽEN«

Ves mesec marec poteka v postnem času, torej v znamenju Jezusovega
trpljenja in smrti.  On, ki nam je postal  enak in bil  »podobno preizkušan v
vsem, razen v grehu« (Heb 4,15), se ni mogel izogniti najtežji preizkušnji, ki
zadene prej ali slej ter bolj ali manj vsakega vernika. Vernika še posebej. Kajti
njegovo trpljenje  je dvojno: najprej že sama telesna ali  duševna bolečina,
poleg  tega  pa  še  duhovno  mučno  vprašanje:  zakaj,  če  je  Bog  dober  in
vsemogočen.  Človek,  za  katerega  Boga ni,  tudi  tega  mučnega duhovnega
spraševanja ne  pozna, saj je v njegovem primeru življenje verjetno tako ali
tako  eno  samo  slepo  in  nesmiselno  naključje,  ali  pa  prav  tako  slepa,
brezčutna in neogibna usoda. Zato po eni strani vera trpljenja  ne olajšuje,
ampak ga podvaja z vprašanjem, na katero ni teoretičnega odgovora: zakaj,
če pa je Bog dober in ljubeč oče? 

Učlovečeni božji sin se nam je pridružil tudi v tej skrajnosti naše človeške
izpostavljenosti trpljenju, ki je prihranjeno vernikom. Po eni strani je živel v
najtesnejši povezanosti in edinosti s svojim očetom. »Jaz in Oče sva eno«.
(Jan  10,30).  In  vendar  je  v  uri  njegove  smrti  ta  enotnost  izgubila  svojo
osrečujočo,  potrjujočo  in  tolažilno  moč,  tako,  da  so  na  njegove  ustnice
privrele besede iz psalma: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil«. Imel je
občutek, da ga je Oče zapustil, da ga je izpustil iz svoje roke, kakor, da bi ga
zavrgel. Če ga je vedno klical: »Oče«! Ali celo »Očka«!, kar »abba«, pomeni,
da  se  tokrat  obrača  nanj  z  besedo:  »Eli«!  »Elí,  Elí,  lemá sabahtáni«!  (Mt
27,46).  Prisrčne  Očetove  bližine  ne  čuti  več,  obstaja  samo  občutek
nedoumljive odločitve skrivnostnega Boga, ki melje vse pod seboj in se ne
meni za jok in stok prizadetega. Občutek božje zapuščenosti je za vernega
človeka najhujša preizkušnja. Kaj šele za učlovečenega božjega Sina, ki je v
svojem življenju in poslanstvu Očetovo bližino doživljal na poseben način kot
najtesnejše sodelovanje z njim.                                                             >>


