
4. Postna nedelja – papeška nedelja
Evangelij: BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, DA BI SVET ODREŠIL       Jan 3,14-21

Evangelij po Janezu   
 Mašni nameni od 15.3.2015 do 21. 03. 2015:
nedelja, 15.3.  7:30 – za farane

10h – za zdravje, Rovte
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga ministranti 

ponedeljek, 16.3.    18h  Angela Műler, umrla v Nemčiji
torek, 17.3.  Sv. Patricij, škof

 18h  Janez in Jožefa Kunc, Rovte 64
sreda, 18.3.  Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj

 18h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14
četrtek, 19.3. Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik

Začetek »Tedna Družine«
  8h  Jožefa Trpin, godovna, Rovte 126
 18h  Jože Trpin, godovna, Petkovec 28

petek, 20.3. postni  18h - Križev pot;  Marija Lazar, obletna, dano iz Logatca

sobota, 21.3.  Dan celodnevnega češčenja v župniji
  8h  Jože Treven, godovna in  Martin Pavlin, obletna, Rovte 13
 10h  Ivan Cigale, Rovte 42h
 16h – molitvena ura
 17h  Gabrijela in Jože Kržišnik, godovna, Rovte 5a

GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI  (25. 3.)
»Zgodi se mi po tvoji  besedi!« a preprost stavek v meni vedno vzbudi

osuplost in občudovanje. Izraža Marijino življenjsko držo pripravljenosti, da
redno izpolni božjo voljo in živi zanj. Prav ta njena privolitev je omogočila, da
se  je  v  njej  utelesil  Bog,  vsemogočni  stvarnik  vsega  vesolja.  Postala  je
njegova Mati. Kakšna veličina je v teh besedah! In vendar Marija nagovarja
tudi  danes  žene in  matere sveta.  Vabi  nas,  naj  kot  ona ponavljamo naš
»zgodi  se«,  v  različnih  življenjskih  situacijah.  Mogoče  prav  današnji  čas
posebej, kot kdaj koli prej hrepeni po takšnih materah, ki bodo v ta vrtoglavi
svet, za katerega se zdi, da je izgubil kompas svojega potovanja, prinašale
njega,  za  katerega  živijo;  prinašal  njegov  mir,  ljubezen,  poslušanje,
sprejemanje,  tolažbo.  Poznam veliko  takšnih  mater,  tako  fizičnih,kot  tudi
duhovnih, katerih imena sicer ne ponavljajo v medijih, vendar s svojo tihoto,
a  odločno  prisotnostjo  spreminjajo  družbo.  To  so  žene,  ki  dan  za  dnem
sprejemajo svojo bolečino in jo z ljubeznijo darujejo za druge; žene, ki v sebi
naredijo prostor za bližnjega in mu s tem pomagajo, da znova najde svojo
pot; žene, ki se znajo ustaviti in prisluhniti; žene, ki celijo rane, ne da bi
vprašale, zakaj je do njih prišlo, ali jih celo obsojale; žene, ki kot Marija v
medčloveške odnose znova prinašajo božjo prisotnost. Čeprav se večkrat zdi,
da je vse črno, pa prav takšne »matere« plemenitijo svet in omogočajo, da
je prijetnejši za bivanje; pripravljajo človeštvo, da bo v svojem Srcu znova
naredilo prostor za prihod Boga.                             Povzeto po Magnifikatu.

               Marjana Debevec, članica gibanja fokolarov in novinarka.

5. Postna nedelja
Evangelij: ČE SEME UMRJE, OBRODI OBILEN SAD                             Jan 12,20-33

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 22.3.2015 do 29.3.2015:
nedelja, 22.3. 7:30 – za farane

10h  Jože Glogovšek, godovna, Petkovec 24
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga birmanci 7. in 8. skupine

ponedeljek, 23.3. 18h  Frančiška in Andrej Rupert, obletna, Petkovec 13
torek, 24.3. 18h  starši Martinšek, Rovte 63
sreda, 25.3. Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik

Sklep »Tedna Družine«
18h  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

četrtek, 26.3. 18h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127
petek, 27.3. postni 18h - Križev pot;  iz družine Merlak, obletna, Rovte 60
sobota, 28.3. 8h  Marija Jereb, obletna,  Marijana Rupnik, obletna, Rovte 41c
nedelja, 29.3. Prehod na poletni čas, kazalci eno uro naprej

6. Postna - Cvetna nedelja 
  Nedelja gospodovega trpljenja

7:30 – za farane
10h  Hladnikovi, obletna, Petkovec 37d
14h – Križev pot z blagoslovom, vodij ga spominski odbor Farnih 

plošč župnije Rovte

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

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

15.3.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Marja Čuk in Matjaž Gnezda
19.3. ob 8h Vilma Kunc in Franja Tušar ob 18h Jerneja Kunc in Cilka Jereb
21.3. ob 8h Marjana Kavčič in Metka Bogataj

ob 10h Mojca Skvarča in Branka Jereb
ob 17h Tadeja Gnezda in Marja Čuk

22.3.  Veronika Kavčič in Cilka Jereb  Mojca Skvarča in Metka Bogataj
25.3 ob 18h Vilma Kunc
29.3.  Marija Lukančič in Franja Tušar  Nevenka in Drago Malavašič

Pogrebne maše za marec  Cilka Jereb

  Ministriranje:
Teden od 15.3. do 22.3. Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 22.3. do 29.3. Jerica Cigale in Blaž Skvarča

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 14.3. do 20.3. sk. 14, od 21.3. do 27.3. sk. 15, od 28.3. do 3.4.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj 



Ostala oznanila
*  13. 3.  Obhajamo obletnico izvolitve papeža Frančiška. Zunanja 

slovesnost obhajamo na 4. postno nedeljo, 15. 3. Bogu v zahvalo bomo
pri obeh  zapeli zahvalno pesem.

* Na 4. postno nedeljo, 15. 3. bo v ljubljanski stolnici ob 15h potekala 
slovesnost škofovskega posvečenja ljubljanskega pomožnega škofa msgr. 
dr. Franca Šuštarja. Priporočamo ga v molitev.

* V ponedeljek 16. 3. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* V četrtek, 19. 3. praznujemo praznik Svetega Jožefa, moža Device 
Marije. Maši bosta ob 8h in ob 18h. Čeprav praznik ni zapovedan, se po 
možnosti udeležimo svete maše. Praznik nagovarja predvsem fante in može 
– očete. Na ta praznik pričenjamo tudi »Teden Družine«, ki ga bomo 
zaključili 25. 3., na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. 

* V soboto 21. 3. obhajamo v župniji dan celodnevnega češčenja 
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Svete maše bodo ob 8h, 10h in 17h. 
Ob 16h bo molitvena ura pred Najsvetejšim. Prilika za sveto spoved bo 
dopoldne od pol osmih do 11h in popoldne od 15h do konca svete 
maše. Vzemite si čas in pridite. Naj bo to dan duhovne priprave na 
Velikonočne praznike. 

* V času od 22. do 28. marca bo potekal na Radiu Ognjišče radijski 
misijon pod geslom: »Za vas živim« (Sv. Janez Bosko). Vodili ga bodo 
Salezijanci in Hčere Marije Pomočnice. Vsak dan bodo misijonski pogovori ob
10:15h, 13h, in 17h Vsak večer ob 20h uri bo molitev rožnega venca. 
Prenos bo iz radijske kapele. V času radijskega misijona je tudi spovedni 
dan v petek 27. marca. Za našo dekanijo bo to na Vrhniki v župnijski cerkvi.
Za dekanijsko mladino bo spovedni dan 27. 3. v župniji Bevke, po večerni 
maši, ki je ob 19h.

* V sredo 25. marca ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
ŽPS. Tema srečanja: Moje mesto v živem občestvu – Na poti k izviru št. 13,
str. 48.

* V petek 27.3. ob 19h je v domu Krajanov Rovte pogovor z 
zgodovinarjem in piscem povojne zgodovine g. Romanom Leljakom. 

* S 6. postno nedeljo, 29. 3. - Cvetno nedeljo pričenjamo v liturgiji: 
»Veliki Teden«, ko se bomo spominjali ob obredih najvažnejših dogodkov 
za našo vero iz Jezusovega življenja. Na Cvetno nedeljo bo ob 10h pri 
kapelici Matere božje, nasproti župnišča blagoslov butar in zelenja, nato 
procesija v cerkev. Pri maši se bere poročilo o Jezusovem trpljenju – 
pasijon, kakor ga je zapisal evangelist Marko. Oljčne vejice boste prejeli na 
5. postno nedeljo po obeh mašah, dar iz župnij Slovenske Istre. 
Ob 14 uri bo Križev pot posebej namenjen za vse naše povojne 
nedolžne žrtve. Lepo vsi povabljeni, posebej še svojci.

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

Oznanila od 15.3.2015 do 29.3.2015, Leto XI. št. 6

SVETI JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE (19.3.)

Zanj lahko rečemo, da je bil v polnosti uresničeni mož in oče. Ta
molčeči  mož mi ne da miru. Njegove lasnosti  in  kreposti  presegajo
mojo omejeno in pogosto tako šibko vero. Tako sem ga podobno kot
Sveto  pismo,  ki  o  njem  skopo  poroča  le  v  začetku  Matejevega
evangelija,  tudi  sam že predčasno postavil  nekam na stran.  Tam v
kotu, je bil molčeč, z dolgo, sivo brado, nevsiljiv do pred kratkim, ko
smo v naši župniji ustanovili skupino mož Svetega Jožefa. In ker se
pač imenujemo po njem, nas je začel njegov lik ponovno bolj zanimati.
Sliko  o  Jezusovem  krušnem  očetu  smo  začeli  možje  sestavljati  iz
različnih  virov:  s  pomočjo  predavateljev,  s  pogovorom,  z  branjem
Svetega Pisma in molitvijo.  Pred očmi se nam je začel  izrisovati  lik
Svetega  Jožefa,  nekakšnega  pravega  moškega,  ki  pred  Bogom živi
tako, kot je Bogu po volji, in dela v svetu to, kar se od njega pričakuje.
Sam sem pogosto čutil, da možje danes nismo več to, kar bi morali
biti. Nekako smo izgubili kompas, tako v družbi, kot udi v partnerskih
odnosih in družini. Na mesto Boga smo smo postavili napačne stvari:
uspeh, slavo, denar, užitke, svobodo..... Sveti Jožef pa je drugačen, je
vzor v polnosti uresničenega moža in očeta, ki živi v tesnem odnosu z
Bogom, je človek akcije, ki je sad kontenplacije, je mož, ki ima Boga
na prvem mestu, ki razume svojo zaročenko, ki ščiti Sveto Družino in
vzgaja Božjega Sina. 

Naj  nam Sveti  Jožef  izprosi,  da  bomo  možje  tudi  danes  v  svetu
odkrili svoje mesto in delali to kar je prav. Potem sem prepričan, da bo
tudi zaradi nas več Boga.  

                   Peter Perše, novinar, povzeto po Magnifikatu. 


