
1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ZAVRNE SKUŠNJAVCA                                 Lk 4,1-13
Evangelij po Luku
Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha; in Duh ga je vodil po puščavi 
štirideset dni, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel; ko pa so minili, je bil 
lačen. Tedaj mu je hudič rekel: »Ako si božji Sin, reci temu kamnu, naj bo 
kruh.« In Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek ne živi samo od 
kruha.‘«Nato ga je hudič popeljal na višavo in mu v trenutku pokazal vsa 
kraljestva sveta ter mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njih slavo, kajti 
izročena je meni in jo dam, komur hočem. Če torej padeš predme in se mi 
pokloniš, bo vse tvoje.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: ‚Gospoda, svojega 
Boga, môli in njemu samemu služi!‘« Potem ga je peljal v Jeruzalem in postavil 
vrh templja ter mu rekel: »Ako si božji Sin, vrzi se od tukaj dol; zakaj pisano je:
‚Svojim angelom bo zate zapovedal, naj te obvarujejo; in na rokah te bodo 
nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‘« Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: 
‚Ne skušaj Gospoda, svojega Boga.‘« Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, je
do svojega časa odstopil od njega.
Mašni nameni od 14.2.2016 do 20. 02. 2016:
nedelja, 14.2. 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

ponedeljek, 15.2. 18h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 38
torek, 16.2. Blažena Julijana Koprska, tretjerednica

18h  Silva Meden, Rovtarske Žibrše 42
sreda, 17.2. Sv. Silvin, škof

18h  starši in Franc Istenič, godovna, Rovte 126
četrtek, 18.2. Sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik in mučenec

18h  Pavla in Angela Kunc, obletna, Rovte 93
petek, 19.2. 
postni petek

Sv. Konrad iz Piacenze, spokornik
18h Križev pot;  Marija Brence, obletna in Alojz, Petkovec

sobota, 20.2. 
Kvatrna

Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka

(Nadaljevanje iz prve strani)

Človek  se  ponavadi  ne  zaveda,  kako  rušilna  je  v  njem krivda  in  občutek
krivde.  Svoje  notranje  in  zunanje  težave  pripisuje  drugim  stvarem  in  rad
obtožuje  druge.  Krivdo  potlači  v  podzavest,  tam pa  ta  deluje  naprej  in  ga
spodkopava. Bori se za srečo, a zaradi krivde sam noče biti srečen, ker ni v sebi
uredil  bistvenega  in  najglobljega  odnosa  –  odnosa  do  ljubezni  v  najširšem
pomenu besede, do Boga, svojega Stvarnika.                                           >>

   

  2. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI                            Lk 9,28-36
Evangelij po Luku
Nekako osem dni po tem govoru je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza in šel na
goro molit. In ko je molil, se je podoba njegovega obličja spremenila in njegovo
oblačilo je postalo belo in se je svetilo. In glej, dva moža sta govorila z njim; bila
sta Mojzes in Elija; prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovi smrti, ki ga
je čakala v Jeruzalemu. Petra in njegova tovariša pa je bil premagal spanec; ko
so se predramili,  so videli  njegovo veličastvo in onadva moža, ki sta stala pri
njem. Ko pa sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da
smo tukaj; naredímo tri šotore: enega tebi, enega Mojzesu in enega Eliju!« In ni
vedel, kaj govori. Ko je to govoril, se je naredil oblak, ki jih je obsenčil; in zbali so
se, ko sta onadva stopila v oblak. Prišel pa je iz oblaka glas, ki je govoril: »Ta je
moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« In ko je ta glas nastal, je bil Jezus
sam. In oni so molčali in niso v tistem času povedali nikomur nič tega, kar so bili
videli. 
 Mašni nameni od 21.2.2016 do 28.2.2016:
nedelja, 21.2. Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj

7:30h – za farane
10h  Brigita Lukan, obletna, Petkovec 35a
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo in
         vodijo ga člani ŽPS

ponedeljek, 22.2. Sedež apostola Petra, praznik
18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a 

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

sreda, 24.2. Sv. Matija, apostol
18h  Janez Grum, godovna, Rovte 137

četrtek, 25.2. Nestor, škof in mučenec
18h  Tomaž Reven, godovna, Rovte 54

petek, 26.2. Postni Aleksander (Branko), škof
18h Križev pot;  Janez Kunc,  Rovte 109

sobota, 27.2. Gabrijel žalostne Matere božje, redovnik
nedelja, 28.2. 3. Postna nedelja

7:30h – za farane
10h  starši Lukančič, Rovtarske Žibrše 1
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo in
         vodijo ga člani MCPZ

Zato  je  spraševanje  vesti  zvečer  prav  tako  pomembno,  kot  naša  telesna
higiena, in če pospravljamo stanovanje ali urejamo kaj drugega, se spomnimo,
da bi morda kdaj pospravili tudi svojo notranjost. 

Če zaprem oči in ne vidim svoje krivde in bolečine, 
zanikam sebe, svoj obstoj, hodim po poteh veselja - čas pa mine.  



Ostala oznanila
* Birmanci oddajte izpolnjene birmanske prijavnice pri verouku 

do nedelje 14. 2., potrdila za birmanske botre pa pri verouku 
do konca februarja.

* V ponedeljek 15. 2. je po večerni maši v veroučni učilnici 
priprava na zakrament Svetega Krsta za starše in botre. K 
pripravi prinesite rojstni list otroka, Družinsko knjižico in potrdilo za 
krstnega botra, če so botri iz druge župnije. 

* V sredo 17. 2. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
ŽPS. Tema  za februarje: Zakrament ženina in neveste – Družina 
napoti k izviru, št. 6, str. 36.

* Duhovne vaje za birmance 8. in 9. skupine bodo v Domu 
Bratstva (dom KBBI9 na Zaplani od petka 19. 2. s pričetkom 
ob 17. uri do nedelje 21. 2. z zaključkom svete maše ob 15. 
uri. Vsa potrebna navodila bodo birmanci prejeli pri verouku. 
Za prevoz do Zaplane poskrbite starši sami.

*  Sobota, 20. 2. je Kvatrna sobota v postu. Postna Kvatrna sobota
je predvsem usmerjena v spokornost, ki naj rodi ljubezen do 
bližnjega. Poleg te sobote imamo še: Adventno, Binkoštno in 
jesensko Kvatrno soboto. Vsaka od teh ima poseben duhovni značaj, 
odvisno od tega v kateri dobi cerkvenega leta jo obhajamo v liturgiji.

* V sredo 24. 2. po večerni sveti maši je v veroučni učilnici 
srečanje s starši letošnjih prvoobhajancev (3 razred).

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

14.2.  Cilka Jereb in Tadeja Gnezda  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
21.2.  Veronika Kavčič in Beti Reven  Nevenka Malavašič in Lovrenc Skvarča
28.2.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Branka in Klemen Jereb

Pogrebne maše za februar  Franja Tušar
 Ministriranje:

Teden od 14.2. do 21.2. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 21.2. do 28.2. Blaž Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 13.2. do 19.2. sk. 14, od 20.2. do 26.2. sk. 15, od 27.2. do 4.3.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletu: http://zupnija.rovte.eu
Hvala za obisk »Hladnikovega večera« v soboto 13. februarja s
pričetkom ob 17h s  sveto mašo in popotovanjem po njegovem
življenju po knjigi: »Od Triglava do Andov« 

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

Oznanila od 14.2.2016 do 28.2.2016, Leto XII. št. 4/274
O NENEHNEM SPREOBRAČANJU 

Kaj bi bilo, če bi svojo sobo pospravili samo enkrat v življenju, potem pa rekli:
»No soba je pospravljena enkrat za vselej in zdaj lahko prijetno bivam v njej in
se vračam vanjo.« Gotovo bi se nabralo vse polno prahu in nepomembnih stvari,
zaudarjati bi začelo in kmalu bi sev njej počutili strašansko slabo. Soba je v tem
primeru  moja  duša,  naša  notranjost.  Tako  kot  si  sobo  večkrat  pospravimo,
očistimo in uredimo, tako bi morali skrbeti za red, čistost in mir v notranji duši. 

Stari Latinci so imeli pregovor: »Serva ordinem et ordo te servabit.« Torej:
»Služi redu in red ti bo služil.« Večerne ure pred spanjem so zelo primerne za to,
da napravimo red v duši,  saj  takrat  že mine vrvež dneva, od nas nihče več
ničesar ne pričakuje, in lahko se posvetimo sami sebi. Tako, kot mati z mnogimi
otroki, ki ves dan posluša njihovo vpitje in ima vse polno obveznosti, ko pa gredo
otroci spat, si vzame trenutek miru, ko je samo s seboj, da premisli, kako bo šlo
naprej. 

Sloviti glasbenik Wolfgam Amadeus Mozart ni hotel zaspati, dokler ni v sebi
začutil, da so mu odpuščeni vsi grehi. Sam je izjavil, da je vsak večer pomislil, da
se morda zjutraj  ne bo zbudil  živ.  In  iz  take čiste  in  visoko etične duše  so
nastajale umetnine. 

V priliki o izgubljenem sinu je ključni trenutek tam, kjer zabredli sin obrne vase
in v sebi premisli svoje grehe, ter se odloči, da bo šel nazaj k Očetu, torej, da bo
nehal grešiti in da se bo vrnil nazaj v objem božje ljubezni. Take trenutke lahko
doživimo tudi  sami,  in spomnimo se,  da je po slovenskem pregovoru, »Čista
vest, najboljše vzglavje!« Vsak začetek življenja je primeren, da  se vrnemo k
Očetu. 

V Svetem pismu piše še jasneje: »Zdaj je čas milosti, zdaj je čas rešitve.« (2
Kor, 6,2). Ni dobro preveč odlašati s tem trenutkom, čeprav imamo ponujenega
vedno, dokler ne bo res prepozno. Koliko živčnosti, nespečnosti, bolezni, visokih
pritiskov, nasilja, razdražljivosti in drugega zla izhaja iz slabe vesti! Jezus pa že
pozna naše grehe, hoče samo, da mu jih priznamo in, da se odzovemo od njih,
potem nam lahko podari čudovit mir v dušo. Saj zato je prišel.                    >>

http://zupnija.rovte.eu/

