
4. Nedelja med letom – Nedelja Svetega Pisma
Evangelij: JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE                                          Lk 4,21-30
Evangelij po Luku
Mašni nameni od 31.1.2016 do 06. 02. 2016:
nedelja, 31.1. Sv. Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj reda 

salezijancev
Sklep meseca verskega tiska
7:30h – za farane
10h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

ponedeljek, 1.2. Sv. Brigita Irska, devica
18h  Anton in Frančiška  Artač, godovna, Rovte 91

torek, 2.2. Jezusovo darovanje, Svečnica, praznik
7:30h  starši Logar in sorodniki, godovna, Rovte 133
18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117

sreda, 3.2. Sv. Blaž, škof in mučenec
Smrtni dan ( 1939) božjega služabnika Janeza Gnidavca
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18

četrtek, 4.2. Sv. Andrej Corsini, škof
18h  iz družine Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 18

petek, 5.2. Prvi 
petek

Sv. Agata, devica in mučenka
18h  Veronika Gantar, dano Petkovec 35

sobota, 6.2. Prva 
duhovniška

Sv. Pavel Niki in drugi japonski mučenci
17h – po namenu prvih sobot, Rovte 57

Postna postava za postni čas 2016
Posti čas, ki se prične s pepelnično sredo nas vsako leto pripravlja na Veliko

noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo
darovali  za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi
posebne oblike spokornosti.
* Strogi post je na Pepelnično sredo 10.2 in Veliki petek 25.3. Ta dva dneva se
le enkrat na dan do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi. Strogi post veže
od izpolnjenega 18 leta do začetka 60 leta. 
* Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.  Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore
ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14
leta.
* Kadar je praznik (cerkveni ali  državni) na petek ali je kakšna slovesnost v
družini (poroka, pogreb …) post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in
redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.
  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 30.1. do 5.2. sk. 12, od 6.2. do 12.2. sk. 13, od 13.2. do 19.2.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletu: http://zupnija.rovte.eu

5. Nedelja med letom
Evangelij: APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM               Lk 5,1-11
Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 7.2.2016 do 14.2.2016:
nedelja, 7.2. 7:30h – za farane

10h  Marija Lazar, godovna in  iz družine Mlinar in 
Lazar Rovte 26

ponedeljek, 8.2. Sv. Hieronim Emiliani, vzgojitelj
18h – v dober namen, Rovte 41c

torek, 9.2. Sv. Apolonija, devica in mučenka
18h – v zahvalo za božjo pomoč, Rovte 104e

sreda, 10.2. Pepelnica, začetek postnega časa
Sv. Sholastika, devica
18h  Moljkovi in Jerebovi, Rovtarske Žibrše 4

četrtek, 11.2. God Lurške Matere božje, svetovni dan bolnikov
18h  bratje in sestre iz družine Skvarča, Rovte 7

petek, 12.2. Postni 18h Križev pot;  Gašper Leskovec, dano Rovte 124a
sobota, 13.2. 17h  msgr. Janez Hladnik mašuje dr. Edo Škulj,

         zlatomašnik, somaševanje
nedelja, 14.2. 1. Postna nedelja

Sv. Valentin, duhovniki in mučenec
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Čuk, Petkovec 10
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo in
         vodijo ga člani župnijske Karitas

Ministriranje:
Teden od 31.1. do 7.2. Alen Bogataj in Martin Kavčič
Teden od 7.2. do 14.2. Timotej Treven in Anže Treven

V soboto, 13. 2. bo v župniji potekal »Hladnikov večer«
Pokojnega duhovnika, msgr Janeza Hladnik se bomo spomnili 
ob lanski 50-letnici njegove smrti in 113 letnici njegovega 
rojstva z naslovom: 

"S PETJEM, BESEDO IN SLIKO O DELU 
   msgr. JANEZA HLADNIK" 

podnaslov: "V službi Cerkve in naroda za blagor domovine".

Somaševanje ob 17h. bo vodil zlatomašnik, častni kanonik
ljubljanske nadškofije, publicist, dr. Edo Škulj, posvečen v 
duhovnika v Argentini. Nato bo v Domu krajanov: razstava, 
pesem slika in beseda o msgr. Janezu Hladnik. 

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Na nedeljo Svetega pisma nas bodo obiskali predstavniki 

verskega tednika Družina. Predstavili nam bodo delo v založbi, 
nam priporočili tednik Družina in nakup knjig, s katerimi si širimo 
versko znanje in obzorje vere. 

* V torek 2. februarja obhajamo praznik Jezusovega darovanja 
ali svečnico. Sveti maši bosta ob 7.30h in ob 18h. Pri obeh mašah 
je blagoslov sveč in tekočega voska. Svečke boste lahko vzeli pred 
mašo v lopi pod zvonikom. 

* V sredo 3. 2. obhajamo god Svetega Blaža, škofa in mučenca. 
Po maši bo blagoslov Svetega Blaža, kateremu se priporočamo 
zoper vratne bolezni in bolezni grla. 

* Za prvi petek 5. 2. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili posvetilno 
molitev, litanije Srca Jezusovega in prejeli blagoslov z najsvetejšim. 

* Na prvo soboto 6. 2. bo maša ob 17h. To je druga sobota v 
pripravi na obisk kipa fatimske Marije v Sloveniji. Po maši 
litanije Matere Božje, molitev za duhovne poklice in blagoslov z 
Najsvetejšim. 

* Na 5 nedeljo med letom 7. 2. je pri obeh mašah pušica namenjena 
za Teološko fakulteto v Ljubljani (TEOF) 

* Na pepelnico 10. 2. pričenjamo v liturgiji 40-dnevni postni 
čas, ki je namenjen duhovni pripravi na velikonočne praznike.
Liturgična barva je vijolična, berila in Evangeliji za delavnike: 1. 
Na Pepelnico je strogi post in zdržek. V začetku maše skupno 
kesanje odpade, ker ima obred pepelenja sam spokorni značaj. Med 
mašo pojemo primerne postne pesmi.

* Križev pot bomo molili na vse petke v postu pred sveto mašo, 
ob nedeljah pa ob 14h. Na prvo postno nedeljo vodijo molitev 
Križevega pota člani Župnijske Karitas. 

* Birmanci oddajte izpolnjene birmanske prijavnice pri verouku do 
nedelje 14. 2., potrdila za birmanske botre pa pri verouku do konca 
februarja.

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

31.1.  Matjaž Gnezda in Ema Kavčič  Branka Jereb in Marja Čuk
2.2.  Franja Tušar in Vilma Kunc ob 18h Jerneja Kunc in Lovro Skvarča
7.2.  Marjana Kavčič in Franja Tušar  Jerneja Kunc in Klemen Jereb
10.2.  ob 18h Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča
14.2.  Cilka Jereb in Tadeja Gnezda  Mojca Skvarča in Helena Rupnik

Pogrebne maše za februar  Franja Tušar
 Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 31.1.2016 do 14.2.2016, Leto XII. št. 3/273

KRISTUS V PUŠČAVI 
Jezus se umika v samoto, sredi divje in kamnite puščave. Za njim se prebuja

svetloba, ki začenja premagovati temo. Jutranje zarje že naznanjajo jasno svitanje:
stara Postava se preliva v novo in večno Postavo, da bi nam razodela prihod Božjega
Sina.  On sam se v tem duhovnem boju pripravlja  na dokončno,  usodno dejanje
svojega zemeljskega poslanstva. Preden vstopi v javno življenje, kar pomeni, preden
je popolnoma izpolnil svoj vzvišen poklic, je bilo potrebno, da Sin človekov preizkusi
svojo človeško svobodo v ognju odrekanja. Ta svoboda bo kmalu podvržena najtežji
preizkušnji, najvišji žrtvi, ko bo v neizrekljivi  stiski dokončno izročil  samega sebe:
»Oče, ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.« 

In če se je v Jezusu sam Bog odpravil v puščavo, da bi kot človek ostal svoboden,
koliko bolj bi mu tudi mi morali slediti v puščavo vsakič, ko je tudi naša svobodna
volja  na preizkušnji,  da bi  se odločila  za spolnitev  pomembne naloge.  Kajti  nad
vsakim,  ki  želi  svoje  življenje  posvetiti  širjenju  Božjega  kraljestva,  vladata  dve
zakonitosti. Prva je zakon ljubezni - »Ali to kar počnem, prispeva k uresničevanju
Očetove volje?« Druga je zakon svobode - »Ali  sem od tega, kar počnem,postal
zasvojen, zasužnjen, nesposoben ohraniti popolno svobodo pri svoji hoji po zakonu
ljubezni?«  Z  drugimi  besedami:  »sem  se  sposoben  odpovedati  kakršnemukoli
nagonu,  želji,  razvadi,  zasvojenosti  s  hrano,  pijačo,spolnostjo,  internetom,
mobitelom, zabavi, delu..., da bi v celoti lahko spolnil svojo poklicanost?« Da bi na to
vprašanje odgovoril, se je, po Jezusovem vzoru, potrebno umakniti v puščavo. 

S  to  mislijo  pred  očmi,  da  bi  preverili,  na  kateri  stopnji  je  svoboda  našega
krščanskega  duha,  se  lahko  vsak  izmed  nas  preizkusi  sam:  zato  ne  potrebuje
štirideset dni, ne potrebujemo Sahare... Pač pa zgolj nekaj dni, in sicer kar doma.
Način? Tišina, molitev, premišljevanje, lectio divina, sprehod v naravi,  bogoslužja,
obisk Najsvetejšega, navdihujoče branje o duhovnih bojih... In kje je tukaj puščava?
Naredimo si jo tako, da se popolnoma izključimo: nobenih tipkovnic, interneta ali
zaslonov.  Nato  odstranimo  še  vse  zunanje  motnje:  delo,  domača  opravila,  igre,
časopisi, žgečkljivo branje. In končno – doživeti je potrebno lakoto: sveža voda in
nekaj kruha opoldne in zvečer... Pogum!                               Pieere-Marie Dumont  


