
2. Postna nedelja
Evangelij: JEZUSOV OBRAZ SE JE ZASVETIL KO SONCE                     Mt 17,1-9
Evangelij po Mateju
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na 
visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in
njegova oblačila so postala bela kakor luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki 
sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, 
Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko
je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj 
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so 
padli na obraz in se zelo prestrašili.
In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so 
povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim 
je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal 
od mrtvih!«
 Mašni nameni od 12.3.2017 do 18. 03. 2017:
nedelja, 12.3. 7:30h – za farane

10h  Jože Cigale, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 30
14h – Križev pot, litanije z blagoslovom, vodijo ga člani ŽK

ponedeljek, 13.3. Obletnica izvolitve papeža Frančiška (2013)
18h  iz družine Arhar, godovna, Petkovec 19

torek, 14.3. 18h  Neža Filipič, godovna in Janez Filipič, Rovte 17
19h  Ivanka Treven, osmi dan, Rovte 13

sreda, 15.3. Sv. Ludovika de Marillac, redovna ustanoviteljica
Obletnica posvetitve škofa Franca Šuštarja (2015)
18h  Martina in Jože Radešček, Rovte 12

četrtek, 16.3. 18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18
Postni petek, 
17.3.

Sv. Patricij, škof
18h – Križev pot;  Anton Artač, obletna, Rovte 91

sobota, 18.3. Sv. Jožef, mož device Marije, slovesni praznik
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
18h  Oberžan Franc in Anica, Petkovec 37d (maša v cerkvi)

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Mojzes se je postil na gori Sinaj, ko je prejel deset zapovedi. Jezus se je štirideset 

dni postil v puščavi, apostol Pavel se je postil po spreobrnjenju. Cerkveni Očetje so 
se v Antiohiji postili, preden so Pavla in Barnaba poslali na prvo misijonsko 
potovanje. Vsi so se postili, ker so vedeli, kako nas Bog blagoslavlja, kadar se 
odpovemo takšnemu ali drugačnemu užitku, da se lahko bolj zbližamo z Jezusom in 
okrepimo odločitev za življenje v svetosti. 

Dajanje miloščine. To ima dve pomembni lastnosti. Prva je, da moramo imeti
srce do ljudi v stiski. Druga je, da se odločimo, da ji bomo po najboljših močeh
pomagali.  Papež  Frančišek  nam  je  povedal,  da  je  miloščina  »dejanje  iskrene
pobožnosti do ljudi, ki pristopajo k nam in nas prosijo za pomoč«. (Jubilejni nagovor
9. aprila 2016).                                                                                     >>

3. Postna nedelja
Evangelij: IZ KRISTUSA IZVIRA VODA ZA VEČNO ŽIVLJENJE              Jn 4,5-42

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 19.3.2017 do 26.3.2017:
nedelja, 19.3. Začetek »Tedna družine«

7:30h – za farane
10h  Jožef Arhar, obletna in godovna
14h – Križev pot, litanije z blagoslovom, vodijo ga ministranti

ponedeljek, 20.3. 18h  Janez Kunc, obletna, Rovte 109

torek, 21.3. 18h  Dragica Trček in Marija Cigale, Rovte 63

sreda, 22.3. 18h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127

četrtek, 23.3. Sv. Turibij iz Mongroveja
18h  Frančiška in Andrej Rupert, obletna, Petkovec 13

Postni petek, 24.3. 18h – Križev pot;  starši Jurca, obletna, Petkovec 19

sobota, 25.3. Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik
Sklep »Tedna družine«
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
18h  Jože Treven, godovna, Rovte 13 (maša je v cerkvi)

nedelja, 26.3. Prehod na poletni čas, kazalci eno uro naprej!
4. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9
14h – Križev pot, litanije z blagoslovom, vodi ga zakonska 

skupina
(nadaljevanje iz prejšnje strani)

Kaj torej lahko storimo? Ozrimo se po domu in dajmo na stran vsa oblačila, ki jih ne
nosimo več,  orodje in  naprave,  ki  jih  ne uporabljamo več,  ali  odvečno kramo iz
omaric.  Vse  to  zberimo  in  darujmo  Župnijski  Karitas  ali  mestnemu  zavetišču  za
brezdomce. Ocenimo denarno stanje in se odločimo, koliko denarja lahko darujemo v
letošnjem postu. Darujmo katoliškim in drugim dobrodelnim ustanovam. 

Papež Frančišek je v prej omenjenem nagovoru rekel, da je darovanje miloščine
»dejanje ljubezni, ki nas usmerja k ljudem, ki jih srečujemo«, zato nas spodbuja, naj
»se ustavimo in pogledamo v obraz, v oči človeka, ki nas prosi za pomoč«. Številne
ustanove podpirajo ljudske kuhinje,  občinska središča in  zavetišča za brezdomce.
Poiščimo priložnost za sodelovanje, četudi samo v postnem času. 

Ministriranje:
Teden od 12.3. do 19.3. Timotej Treven, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 19.3. do 26.3. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

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

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V ponedeljek 13. 3. se spominjamo obletnice izvolitve papeža 

Frančiška (2013). Zato  bomo na tretjo postno nedeljo 19.3. Bogu v zahvalo 
po obeh mašah zapeli zahvalno pesem.

* V torek 14. 3. je ob 20h srečanje zakonske skupine.
* Letos obhajamo praznik Svetega Jožefa en dan prej 18.3. , ker na 19. 

3. pride na 3. postno nedeljo, ki ima zaradi postnega časa »močnejši 
značaj«. Praznik Svetega Jožefa praznujemo samo liturgično z slovesno sveto 
mašo.

* Od 19. do 25. marca  obhajamo v Cerkvi na Slovenskem »Teden 
družine«. Letošnji teden hoče izpostaviti pomen mož in očetov v naših 
družinah. Sveti Jožef je varuh in zavetnik družin. Zato ste na praznik Svetega 
Jožefa še posebej vabljeni k maši možje in očetje, v tednu družine pa naj bi 
obnovili tudi molitev po družinah.

* V ponedeljek 20. 3. je po maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* V sredo 22. 3. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 

Tema srečanja je: Luč v svetilniku pristanišča; priročnik, stran 48.
* V soboto 25. 3. obhajamo slovesni praznik Gospodovega oznanjenja 

Mariji. Sveta maša bo v cerkvi ob 18h. Na ta praznik zaključujemo »Teden
družine«. 

* Iz sobote 25. 3. na nedeljo 26. 3. je prehod na poletni čas. Kazalce 
damo eno uro naprej. 

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dolnji Logatec vabi na redna tedenska 

srečanja vsak torek ob 18:45h (po večerni maši) v kapelo v domu M&M.
   Obvestilo: V soboto 27. maja ob 15h se bomo spomnili misijonarja Janka 

Slabe ob njegovi 10 obletnici smrti. Somaševanje bo vodil upokojeni koprski 
škof msgr. Metod Pirih, sledila bo akademija in razstava o delu našega rojaka, 
misijonarja na Madagaskarju, Janka Slabeta.

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

12.3.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Klemen Jereb in Helena Rupnik
18.3.  ob 18h – Meta Malavašič in Mojca Skvarča
19.3.  Veronika Kavčič in Tadeja Gnezda  Branka Jereb in Maja Nagode
25.3.  ob 18h – Cilka Jereb in Franja Tušar
26.3.  Vilma Kunc in Ema Kavčič  Marja Čuk in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za marec  Helena Rupnik

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 11.3. do 17.3. sk. 22, od 18.3. do 24.3. sk. 23, od 25.3. do 31.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 12.3.2017 do 26.3.2017, Leto XIII. št. 6/302
PREPROST NAČRT ZA POSTNI ČAS

Bogu hvala za postni čas! S povabilom k molitvi, postenje in dajanjem miloščine
nam ponuja priložnost, da poenostavimo življenje. Post je podoben duhovni obnovi,
vendar  ga  lahko opravljamo sredi  vsakdanjih  stvari  in  opravil.  Za nekaj  časa  se
odmaknemo  od  številnih  podatkov,  da  se  lahko  posvetimo  najpomembnejšemu:
Jezusu, njegovem Križu in vstajenju. 

Molitev. Pri oblikovanju načrta moramo pregledati urnik in določen čas nameniti
vsakodnevni molitvi. Kdaj bomo »odšli« z Jezusom na duhovno obnovo? Večina ljudi
se zdi najboljše jutro, preden nas dan tako posrka vase, da se pozabimo obrniti k
Gospodu.  Kakorkoli  se  bomo  že  odločili,  pazimo,  da   nas  bo  takrat  motilo  kar
najmanj  stvari.  Ko  premišljujemo  o  predanosti  molitvi,  se  spomnimo  Jezusovih
besed: »In kadar molite ne bodite kakor hinavci«. »Pri molitvi pa ne blebetajte kakor
pogani«.  »Kadar  pa  ti  moliš,  pojdi  v  svojo  sobo,  zapri  vrata  in  moli  k  svojemu
očetu«. V nobenem od teh navodil ni rekel: »Če hočete moliti«, ali »Če boste morda
molili...«. Ne rekel je: »kadar molite...«. Domneval je, da bomo molili. Če Jezus to
domneva, je jasno, da od nas pričakuje, da bomo molili. 

Kar zadeva načrt molitve, imamo veliko možnosti. Naštejmo jih samo nekaj: Lectio
divina, oziroma molitev s svetim pismom in Križev pot; Premišljevanje o Kristusovih
»zadnjih  rednih  besedah«,  pridružitev  molitveni  skupini  v  župniji;  molitev  mašne
evharistične molitve; češčenje Najsvetejšega; kontenplativna molitev. 

Ne pozabimo: Molitev je ključni del vsakršne duhovne obnove. Je nepogrešljiva
sestavina, če se hočemo odmakniti od hrupa okoli sebe. 

Postenje. Znan je stamfordski poskus s slaščicami. Niz poizkusov se je začelo leta
1960. Vključeval je skupino otrok. Psihologi na univerzi Stanford so otrokom ponudili
dve možnosti: lahko bi takoj dobili slaščico, ali pa bi počakali petnajst minut in bi
dobili dve. Po izjavah raziskovalcev je samo ena tretjina otrok zdržala tako dolgo, da
so dobili dvojno nagrado. Primerjajmo to z postnim odrekanjem. Ta starodavni običaj
sega v najzgodnejše dni Svetega pisma.                                                      >>


