
4. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ODPRE OČI SLEPOROJENEMU                               Jn 9,1-41

Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 26.3.2017 do 01. 04. 2017:
nedelja, 26.3. 7:30h – za farane

10h  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9
14h – Križev pot, litanije z blagoslovom, vodi ga zakonska 

skupina
ponedeljek, 27.3. Peregrin, redovnik

19h  Valentin Križaj in vsi  iz družine Križaj, Rovte 10
torek, 28.3. 19h  starši in sorodniki Molk in Laknar, Rovtarske Žibrše 9
sreda, 29.3. Sv. Bertold, redovni ustanovitelj

19h  Jože Jereb, osmi dan, Rovte 41d
četrtek, 30.3. Amadej Savojski, vojvoda

19h  iz družine Lukančič, Rovte 127
Postni petek, 
31.3.

Gvido, opat; Kornelija, mučenka
19h – Križev pot;  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

sobota, 1.4. Tomaž Tolentinski, misijonar in mučenec
Dan celodnevnega češčenja v župniji
  8h  Franc Maček, godovna, Petkovec 43
10h  Janez Brenčič, obletna, Marija in Franc, Petkovec 14
16h – Molitvena ura
17h  Rozalija Trček, obletna, Rovte 114

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Cheryl  je po ločitvi začela obiskovati drugo cerkev. Družila se je z ženskami, ki so

imele nekaj več, kot ona – živ odnos z Jezusom. Tudi njo je pretresel evangelij in
spoznala je, da je naredila veliko napako. Po nekaj mesecih je Jeffa želela prositi za
odpuščanje in obnoviti zakon. Napisala mu je pismo, v katerem je omenila, da je
sprejela vero v Kristusa in da se želi vrniti. Po prigovarjanju ji je Jeff namenil deset
minut, da mu je pismo prebrala. Po njegovih licih so polzele solze, ki so jo navdajale
z  upanjem,  vendar  ji  je  zatrdil,  da  tega  odnosa  ne  želi  nikoli  več  ponovno
vzpostaviti. Kljub temu je njeno pismo odslej prebiral vsaj trikrat tedensko. 

Skesana žena je v srcu še vedno čutila, da mora vztrajati. Po štirih letih bi skoraj
obupala, vendar sta oba začela opažati, da sta se spremenila. Jeff je dolgo zavračal
njena vabila na večerjo, nekoč pa je končno pristal, da bi z otroki skupaj preživeli
večer. Počasi sta začela znova hoditi na zmenke. Sedem let po ločitvi ji je predlagal,
da bi oživela propadli zakon. Cheryl je lahko le zaprla oči in Bogu priznala: »Naredil
si nekaj ogromnega!« Oba se strinjata, da je bila ponovna združitev njune družine
čudež. 

Danes pričujeta o tem, kako je Bog prenovil njun zakon. Njuna družina je v veri
prestala tudi  preizkušnjo,  ko je letalski  propeler uničil  oko in  odtrgal  roko njuni
hčerki Lauren. Tokrat se je ona lahko oprla na molitev staršev. Oče ji je pomagal
doumeti, da nesreča ni bila Božja kazen, temveč da Bog lahko vse obrne v dobro.
Jasonon pričuje o Božji dobroti.  

Marija Krebelj, posvečena sestra v skupnosti Emanuel.

5. Postna nedelja – Tiha nedelja
Evangelij: JEZUS JE VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE                                          Jn 11,1-45

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 2.4.2017 do 9.4.2017:
nedelja, 2.4. 7:30h – za farane

10h  Julijana, obletna in Slavko Treven, Rovte 99
14h – Križev pot, litanije z blagoslovom, vodijo ga birmanci 

sedme skupine

ponedeljek, 3.4. Sikst I, papež in mučenec
19h  Andrej Loštrek in vsi  iz družine Loštrek, Rovte 72

torek, 4.4. Izidor Seviljski, škof in Cerkveni učitelj
19h  starši Jereb, Ivanka in brat Pavle, Rovte 133

sreda, 5.4. Sv. Vincencij Ferrer, duhovnik
19h  Janez in Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
in  Frančiška Treven, obl., Rovte 13, mašuje g Jože Treven

četrtek, 6.4. 19h  Ivanka Treven, trideseti dan, Rovte 13

Postni petek, 7.4. 
prvi petek 

Janez Krstnik de la Salle, duhovnik in redovni 
ustanovitelj
19h – Križev pot;  iz družine Celarc, dano Rovte 82j

sobota, 8.4. Prva 
duhovniška

Maksim in Timotej, mučenca
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
19h  Franc Logar, obletna, Rovte 104 (maša je v cerkvi)

nedelja, 9.4. 6. Postna – Cvetna; Nedelja Gospodovega trpljenja
Pasijon po evangelistu Mateju
7:30h – za farane
10h vsi  Jesenovcovi, obletna, Rovte 83
14h – Križev pot, litanije z blagoslovom, vodijo ga birmanci 

osme skupina

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
26.3.  Vilma Kunc in Ema Kavčič  Marja Čuk in Nevenka Malavašič
1.4.  ob 8h – Veronika Kavčič in Vilma Kunc

 ob 10h – Helena Rupnik in Meta Malavašič
 ob 17h – Mojca Skvarča in Marja Čuk

2.4.  Maja Nagode in Matjaž Gnezda  Klemen Jereb in Nevenka Malavašič
9.4.  Franja Tušar in Tadeja Gnezda  Jerneja Kunc in Lovro Skvarča

Pogrebne maše za marec  Helena Rupnik
Pogrebne maše za april  Cilka Jereb



Ostala oznanila
* Od ponedeljka 27. marca dalje bodo zaradi prehoda na poletni čas 

delavniške svete maše ob 19h.
* V soboto 1. aprila je v župniji dan češčenja Svetega Rešnjega telesa. 

Maše bodo ob 8h, 10h in ob 17h. Prilika za sveto spoved bo dopoldne 
od 7:30h do 11h in popoldne od 15h do 17h. Ob 16h ura molitve. 
Vzemite si čas in se udeležite svetih maš in molitvene ure. Ta dan si vzemite 
kot duhovno pripravo na Velikonočne praznike.

* Na peto postno nedeljo 2. 4. boste po obeh mašah prejeli oljčne 
vejice, dar obalnih župnij. Darovi  so namenjeni zaključek investicije novega 
župnišča v Šmarju pri Kopru. 

* V torek 4. aprila je srečanje zakonske skupine.
* Za prvi petek, 7. 4. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne

in starejše po domovih. Prosim, če sporočite, za morebitne nove bolne
in ostarele, ki ne morejo v cerkev. Pred mašo bo Križev pot, po maši 
litanije s posvetilno molitvijo in blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto, 8. 4. bomo po večerni maši zmolili litanije, molili za nove 
duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na cvetno nedeljo, 9. 4. bo ob 10h pri kapeli nasproti župnišča 
blagoslov butar in zelenja, nato sprevod v cerkev. Pri maši se bere 
pasijon – poročilo o Jezusovem trpljenju, kakor ga je napisal evangelist Matej.

* V soboto 8. 4. ob 19h je v športni dvorani Logatec Ribniški pasijon. 
Vstopnine ni. So prostovoljni prispevki.

* Slovesnost prvega svetega obhajila v župniji bo na peto velikonočno 
nedeljo, 14. 5. ob 10h. 

* 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.
Sveta maša za ozdravitev družinskega debla, blagoslov soli in olja bo v nedeljo 
2. 4. ob 19h v dolnje-logaški cerkvi.

   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.

 Ministriranje:
Teden od 26.3. do 2.4. Blaž in Gašper Lukančič
Teden od 2.4. do 9.4. Matic in Anže Treven

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Časov ni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 25.3. do 31.3. sk. 24, od 1.4. do 7.4. sk. 1 in 2 od 8.4. do 14.4.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 26.3.2017 do 9.4.2017, Leto XIII. št. 7/303
ZNOVA SKUPAJ

Ko je Jeff Scruggs hčerkama naznanil, da bosta z njuno mamo Cheryl obnovila
zakon, je prva zdrsnila na kolena in zajokala, druga pa je spraševala, ali je to res.
Njune dolgoletne molitve so bile namreč uslišane. 

Cheryl  in  Jeff  sta  se  srečala  kot  študenta.  Takoj  sta  se  zaljubila  in  po  nekaj
mesecih je Jeff izbranko zaprosil za roko. Preselila sta  se v hišo s pogledom na
morje, imela sta dobri službi in vse je kazalo, da bosta uspešen par. Vendar pa se je
v Cherylini notranjosti kmalu po poroki začela oglašati jeza. Počutila se je prazno. V
njunem zakonu je bilo veliko spolnosti, čustveno pa z možen nista bila povezana.
Želela si ga je bolje spoznati, vendar ni vedela, kako naj to stori. Kar nekaj časa sta
morala čakati na rojstvo otrok, dvojčic, kar je njeno nejevoljo nekoliko ublažilo, po
osmih letih zakona pa se je notranja praznina zopet pojavila. 

Na nekem službenem potovanju se je Cheryl  zapletla v pogovor z dolgoletnim
sodelavcem. Priznal ji je, da v svojem zakonu ni srečen. V njegovih besedah se je
prepoznala. Zbližala sta se in se zapletla v ljubezensko afero. 

Jeff je ženino nejevoljo dolgo opazoval. Ker bi ji po njegovem mnenju sprememba
dobro dela, sta se preselila. Veliko je delal pri urejanju novega bivališča, tako sta bila
še manj skupaj. Cheryl mu je zatrjevala, da v njenem življenju ni drugega moškega,
nekega dne pa se je zlomila in zahtevala ločitev. Rekla mu je: »Nisem gotova, ali te
ljubim.  Ne  vem,  če  sem  te  kdaj  ljubila.«  Ostala  je  hladna.  Zavračala  je  obisk
svetovalca in kakršen koli trud za reševanje zakona. Ko je možu v podpis prinesla
dokumente o razvezi, je deklicama ravno bral večerno pravljico. Podpisal je ločitvene
obrazce, se vrnil v otroško sobo in dokončal zgodbico. Pozneje se je spraševal, ali je
nor. Na Cheryl je bil jezen in dolgo je ni želel videti. 

Razočaran mož se je pozneje začel udeleževati biblične skupine. Tri leta po ločitvi
je nekega večera bral Sveto pismo. Božja beseda ga je zadela. Prebral je odlomek:
»Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na
vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze« (Prg 3,5-6). Spoznal
je, da se je do sedaj opiral le nase. Prvič je želel Bogu zares vse predati. Vso noč je v
svoji postelji jokal in molil. Jezus je tedaj postal  prvi v njegovem življenju.    >>

http://zupnija.rovte.eu/

