
4. Nedelja med letom – Nedelja Svetega Pisma
Evangelij: JEZUS OZNANJA, KAJ PRINAŠA BLAGOSLOV                       Mt 5,1-12a
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 29.1.2017 do 04. 02. 2017:
nedelja, 29.1. 7:30h – za farane

10h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21
ponedeljek, 30.1. Martina, devica in mučenka

18h  Miro Treven, Rovte 106
torek, 31.1. Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj

18h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42
sreda, 1.2. Sv. Brigita Irska, devica

18h  Vinko Treven, godovna, Rovte 6
      Jože Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

četrtek, 2.2. Jezusovo darovanje – Svečnica, praznik
7:30h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117
18h  Silva Meden, godovna, Rovtarske Žibrše 42

Prvi petek, 3.2. Sv. Blaž, škof in mučenec; Smrtni dan božjega 
služabnika Janeza Gnidovca (+1939)
18h  Rupnikovi, Rovte 91

sobota, 4.2. Prva
duhovniška

Sv. Andrej Corsini, škof
9h maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
17h  Janez Vavken (dano od Tomazin Marko)

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Poslal mu je Evangelij, češ, da ga bo bral kadarkoli. André ga je v desetih letih
odprl sedemkrat. Ob prebiranju se je jezil, ker iz njegove pipe v celici ni priteklo
vino kot v Kani Galilejski, ker Jezus ni tako kot Lazarja, obudil njegovega prijatelja,
ki so ga ubili, ogorčen pa je bil nad tem, kaj vse je moral Jezus pretrpeti, čeprav je
bil nedolžen. 

Začel se je predajati malodušju. Nekega dne je v obupu pomislil na Boga. Izval ga
je:  »Če res  obstajaš,  te vabim na zmenek,  pridi  danes zjutraj  v  mojo celico  in
pomagal mi boš pri begu«. Zvečer je že pozabil, kaj je izustil podnevi, vendar se je
sredi noči nenadoma zbudil. V celici je začutil Njegovo navzočnost. V sebi je zaslišal
jasen in močan glas: »André, ura je dve zjutraj,  imava zmenek«: Jezil  se je na
paznika, zakaj ga budi sredi noči. Ko je ta to zanikal, ga je vprašal, koliko je ura.
Paznik je potrdil, da je natanko dve ponoči. Tedaj je André zopet v srcu zaslišal
znani glas. »Ne bodi neveren. Sem tvoj Bog, Bog vseh Ljudi«. »Ne vidim te«, je še
vedno tožil  André.  Tedaj  je  zagledal  svetlobo  in  sredi  nje  moža z  prebodenimi
rokami, nogami in stranjo, ki mu je rekel: »To je tudi zate«. Z Andrejevih oči so
odpadle mrene. Videl je svoje uboštvo in zlobo, hkrati pa se je počutil ljubljenega.
Padel  je na kolena in dolgo jokal.  Razumel je,  da je 37 let s svojim hudobnimi
dejanji sam zabijal žeblje v Jezusove rane. 

Pazniki so ga zjutraj ob 7h našli na kolenih. Zatrjeval je: »Ne bom več pljuval v
vas, in nikogar več ne bom tepel ali okradel, ker vsakič to storim Jezusu«.      >>

5. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTJANI SO SOL IN LUČ SVETA                             Mt 5,13-16

Evangelij po Mateju
 Vi ste sol zemlje; če pa se sol spridi, s čim se bo solila? Za nič drugega ni več, 
kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na 
gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, 
marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi,
da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.

 Mašni nameni od 5.2.2017 do 12.2.2017:
nedelja, 5.2. Sv. Agata, devica in mučenka

7:30h – za farane
10h  starši Šemrov in sin Pavel in Jakob Šemrov, obletna 

Rovte 100a
ponedeljek, 6.2. Sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci

18h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37

torek, 7.2. 18h  Iztok Tomazin, Petkovec 36

sreda, 8.2. Prešernov dan; Sv. Hieronim Emiliani, vzgojitelj
18h  Karel in Elizabeta Nagode, dano Šmartno pri Litiji

četrtek, 9.2. Sv. Apolonija, devica in mučenka
18h  Neža Filipič, godovna, Rovte 100a

petek, 10.2. Sv. Sholastika, devica
18h  starši Jereb, obletna in Terezija Pivk, Rovte 35

sobota, 11.2. God Lurške Matere božje – svetovni dan bolnikov
9h maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 12.2. 6. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Petrovčič, obletna, Petkovec 41

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Mislili so, da je to zvijača, da bi pobegnil, vendar so sčasoma spoznali, da se je res
spremenil. A André priznava, da je tiste noči, 12 junija 1969 doživel življenjski pobeg,
ki ga nihče ni mogel ovirati. Z Bogom Jezusom Kristusom in Marijo je bil osvobojen
za večnost.

Po odsluženi zaporni kazni je prerojeni gangster živel za oznanjevanje. Vsem je
želel pripovedovati o božji ljubezni. Zaradi njegovega pričevanja so se že v zaporu
spremenili nekateri drugi kaznjenci. Pozneje se je lahko smejal in obujal spomine,
celo z direktorjem zapora, v katerega je pred leti zalučal mizo. 

                         Marija Krebelj v Magnifikatu.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 28.1. do 3.2. sk. 16, od 4.2. do 10.2. sk. 17, od 11.2. do 17.2.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj



  Ostala oznanila
* V četrtek 2.2. obhajamo praznik Jezusovega darovanja ali Svečnico, 

za redovnike in redovnice, pa dan posvečenega življenja. Sveti maši bosta 
ob 7:30h in ob 18h. Pri obeh mašah bo blagoslov sveč. Svečke boste 
dobili pred mašama v lopi pod zvonikom. Svečnica nas spominja na dogodek, 
ko sta Marija in Jožef 40 dni po rojstvu Jezusa darovala Bogu, kar je velevala 
Mojzesova postava. Starček Simeon, ki je Jezusa držal v naročju, je rekel, da je
Jezus Luč v razsvetljenje poganov in znamenje kateremu se bo nasprotovalo.

* Na prvi petek 3.2. bom v dopoldanskem času obiskal bolne in starejše
po domovih. 

* Na god sv. Blaža 3.2. bo po maši blagoslov sv. Blaža, škofa in 
mučenca. Po maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega z posvetilno molitvijo 
ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto bo maša ob 17h. Po njej litanije Mater božje, molitev za 
duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim.

* Na peto nedeljo med letom 5.2. bo pri obeh mašah nabirka 
namenjena za Teološko fakulteto v Ljubljani (TEOF).

* V torek 7.2. bo ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine.
* Tečaj priprave na zakon na Vrhniki v Cukaletovi dvorani bo: 4., 5., 11.,

12. in 15. februarja ob 19h.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dol. Logatec vabi na redna srečanja vsak 

torek ob 18:45 v kapeli doma Marije in Marte Logatec na delavnice molitve in 
življenja v sklopu Nove evangelizacije.
Sveta mašo za ozdravitev družinskega debla in molitvijo nad posamezniki je v  
nedeljo 5. 2. 2017 ob 19h. V dolnje-logaški cerkvi.

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

29.1.  Vilma Kunc in Marja Čuk  Maja Nagode in Mojca Skvarča
2.2.  Franja Tušar in Marija Lukančič 18h - Tadeja Gnezda in Mojca Skvarča
5.2.  Matjaž Gnezda in Ema Kavčič  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
12.2.  Vilma Kunc in Veronika Kavčič  Meta Malavašič in Cilka Jereb

Pogrebne maše za januar  Mojca Skvarča
Pogrebne maše za februar  Matjaž Gnezda 

 Ministriranje:
Teden od 29.1. do 5.2. Matic Treven in Anže Treven
Teden od 5.2. do 12.2. Martin Kavčič in Andraž Kavčič

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

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

Oznanila od 29.1.2017 do 12.2.2017, Leto XIII. št. 3/299
ZADNJI POBEG

Francoz André Levet je s kriminalnimi dejanji prislužil 120 let zaporne kazni, ki se
je po vseh kazenskih omejitvah spremenila v 21 let ječe. Njegovo življenje se je
obrnilo na glavo, po preprosti molitvi, ki jo je nekoč izrekel v jetniški celici. 

André se je rodil v ateistični družini. Mati mu je kmalu umrla, oče pa je bil med II.
svetovno vojno odpeljan v koncentracijsko taborišče Aushwitzu. V tem obdobju je
moral deček v Pireneje k rejniški družini, kjer so z njim slabo ravnali. Oče je grozote
taborišča preživel in se po vrnitvi ponovno poročil. Sin njegove nove zveze ni sprejel.
Pri  trinajstih  letih  je  pobegnil  v  Marseille,  kjer  je  spal  na cesti  in  se  preživljal  s
raztovarjanjem tovornjakov. Ko ga je policija ujela, so ga začasno zaprli, potem pa
izročili družini. V zaporu se je naučil veščin, ki so ga, ko je ponovno pobegnil od
doma vodile v kriminal. Pri trinajstih letih je prvič izvedel napad z orožjem, in bil
zopet aretiran. Da bi prišel iz zapora, se je pri osemnajstih letih kot vojak javil v
vojno v Indokini. Bil je ranjen in poslan domov. Tokrat je postal vodja tolpe, ki je po
Franciji ropala banke. 

Ko je nasilni mladenič nekoč na ulici videl duhovnika v dolgem talarju, je stopil do
njega in  ga izzval:  »Si  moški  ali  ženska«?  Duhovnik  se ni  pustil  zmesti.  »Božji
služabnik sem«, mu je odgovoril in ga povabil, naj se kdaj oglasi pri njem, da bosta
lahko poklepetala o Bogu. André si je zapomnil njegov naslov. Ob priliki je potrkal na
njegova  vrata.  Postala  sta  prijatelja,  čeprav  gangster  ni  upošteval  duhovnikovih
nasvetov. 

Med nekim ropom banke je bil  ubit  njegov prijatelj,  on pa zaprt. Iz  zapora je
pobegnil in z lažnimi dokumenti potoval v južno Ameriko. Tam je organiziral trgovino
z drogo. Ob obisku v Franciji se je spet znašel v rokah pravice. Iz vsakega zapora je
zbežal, vendar se je vedno kmalu ponovno znašel za zapahi. Med jetniškimi zidovi je
mesečno prejemal pisma duhovnika, ki ga je pred leti srečal na ulici. »Bog je v tvoji
celici, Bog je dober...« mu je pisal. André ga je spraševal, kako je Bog dober, ko pa
so na svetu vojne, lakota.....  »Zanje si odgovoren ti«, ni ovinkaril duhovnik.     >>

http://zupnija.rovte.eu/

