
6. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS OZDRAVI GOBAVCA  Mr 1,40-45
Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 11.2.2018 do 17.2.2018:
nedelja, 11.2. God Lurške Matere božje – Svetovni dan bolnikov

7:30h – za farane
10h  starši Cigale in sestra Silva, dano iz Logatca

ponedeljek, 12.2. Evlalija, mučenka
18h  starši Jereb  in brat Pavle, Rovte 132

torek, 13.2. Beatrika, redovnica
18h  Tončka Treven, Petkovec 11b, dano od sosedov

sreda, 14.2. Sv. Valentin (Zdravko), mučenec
Pepelnica – začetek postnega časa strogi post in vzdržek
18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35

četrtek, 15.2.
po pepelnici

Klavdij, redovnik
18h  starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38

petek, 16.2. 
postni petek
po pepelnici

Blažena Julijana Koprska, tretjerednica
18h Križev pot; v zahvalo, Rovte 4

sobota, 17.2. 
po pepelnici

Silvin, škof
 9h – maša na Sv. Treh Kraljih

***********************************************************************
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Božja  izmenjava
Majina skrb za mamo – njen odziv na nego – je ena plat razumevanja lepote in

vrednosti postenja. Nebeški oče bo vsak dan letošnjega posta stal pred vrati našega
srca in nam naročal,  naj  se odrečemo drobcu časa,  udobja in prostega časa ter
hodimo z njim. Obljublja nam, da bo te žrtve zamenjal z »dvojno mero« milosti.
Maja se je odpovedala precejšnjemu delu življenja, da je skrbela za mamo, in bila je
bogato poplačana, pa tega sploh ni pričakovala. Podobno bo Bog tudi nam obilno
poplačal, kadar se bomo odrekli nečemu, kar nam je drago, da si bomo vzeli čas zanj
ali služili njegovemu ljudstvu. 

Kadar se odpovemo udobju in užitku, sporočamo: »Gospod, rad bi se za nekaj
časa odrekel tem stvarem in se posvetil bistvu življenja.«  Sporočamo tudi: »Vem, da
Bog želi,  da bi  užival  v  čudovitem svetu,  ki  ga  je ustvaril,  vem pa tudi,  da sta
ljubezen do njega in služenje pomembnejša od mojega udobja in užitka.« 

Postenje je nekakšen mikrokozmos celotnega krščanskega življenja, ki pravi: »Ne
bom dovolil, da bi bilo karkoli, niti moje želje, pomembnejše od ljubezni do Boga in
ljudi.« 

Čas prenove 
Kadar se postimo, Jezusu sporočamo: »Rad bi prevzel oblast nad svojimi željami – 
ne le po hrani -, da boš lahko ti zavladal meni.« Prosimo ga, za pomoč, da bomo 
zmagali v boju s starim človekom. Boga prosimo, naj pride rešit svet pred zlom. Naj 
naše odrekanje v prihodnjih štiridesetih dneh posta prinese čas prenove za vse!

1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUSA SATAN SKUŠA IN ANGELI MU STREŽEJO Mr 1,12-15
Evangelij po Marku
Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je
skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel 
Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«
 Mašni nameni od 18.2.2018 do 25.2.2018:
nedelja, 18.2. 7:30h – za farane

10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo ga člani 

Župnijske Karitas
ponedeljek, 19.2. Konrad iz Piacenze, spokornik

18h – v zahvalo za zdravje
torek, 20.2. Klavdija, mučenka

18h vsi  Zavčanovi, Rovte 16
sreda, 21.2. Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj

18h – v dober namen, Jeršič Miha 
četrtek, 22.2. Sedež apostola Petra, praznik

18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7
petek, 23.2.
postni petek 

Polikarp, škof in mučenec
18h Križev pot;  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

sobota, 24.2. 
Kvatrna

Matija, apostol, praznik
 9h – maša na Sv. Treh Kraljih

nedelja, 25.2. 2. Postana nedelja
7:30h – za farane
10h  Francka Marolt in  iz družine Kenk, obl., Petkovec 42
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo ga člani 

Župnijskega pastoralnega sveta
 Postna postava  za leto 2018

Postni čas, ki se začenja 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 (letos  14.  2.)  in  na
veliki petek (letos 30. 3.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in
se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. 

Mesnih jedi pa se lahko zdržimo vsi, od najmlajših otrok, do najstarejših ljudi. 
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.



Ostala oznanila
* Na 6. nedeljo med letom, 11. 2., obhajamo svetovni dan bolnikov. 

Spomnili se jih bomo pri skupnih in osebnih molitvah in jih priporočili Lurški 
Materi božji, ki ta dan goduje. V litanijah Matere božje kličemo Mariji: »Zdravje 
bolnikov – prosi za nas!«
Na to nedeljo je pri obeh mašah nabirka namenjena za Teološko 
fakulteto v Ljubljani.

* V sredo 14. 2. je začetek postnega časa – PEPELNICA. Skozi 40 dni se 
bomo ob božji besedi pripravljali na največji praznik Krščanstva, na praznik 
Jezusovega vstajenja – Veliko noč. V postnem času je poudarek na molitvi, 
odpovedi ali postu in dobrih delih. Na Pepelnično sredo je pri maši spokorni 
obred pepelenja. V začetku maše skupno kesanje odpade. Pri maši pojemo 
primerne postne pesmi. Liturgična barva je vijolična. Vsak postni petek bo 
pred mašo molitev Križevega pota, ob nedeljah bo Križev pot ob 14h. 
Na prvo postno nedeljo molijo Križev pot člani Župnijske Karitas, na drugo 
postno nedeljo pa člani Župnijskega pastoralnega sveta.

* V sredo, 21. 2. bo maša v cerkvi. Po njej bo drugo srečanje za 
birmance, starše in botre, ki ga bo ob projekciji in razmišljanju imela 
dr. Polona Vesel Mušič

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Otroci, ki čutite veselje do petja pri maši se vključite v otroški pevski zbor.
* Prenova v Duhu Logatec vabi na Sveto mašo za ozdravitev družinskega debla, 

slavljenje in molitev nad posameznikom v nedeljo 18. 2. ob 19h v cerkev v 
Dolnji Logatec.
Redna srečanja Prenove v Duhu so vsak torek po večerni maši v domu M&M

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

11.2.  Veronika Kavčič in Marija Lukančič Branka Jereb in Marja Čuk
14.2. 18h Mojca Skvarča in Marja Čuk
18.2.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Maja Nagode in Meta Malavašič
25.2.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Jerneja Kunc in Klemen Jereb

Pogrebne maše za Februar  Franja Tušar

 Ministriranje:
Teden od 11.2. do 18.2. Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 18.2. do 25.2. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 10.2. do 16.2. sk. 24, od 17.2. do 23.2. sk. 1 . in  2., od 24.2. do 2.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
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 11.2.2018 do 25.2.2018, Leto XIV. št. 3/326

KADAR PA SE TI POSTIŠ...
»Krilo postenja« 

Sveti Avguštin, eden največjih cerkvenih očetov, je nekoč dejal: »Ali  želiš, da bi
tvoja molitev odletela k Bogu? Potem ji daj dve krili: postenje in dajanje miloščine.«
Zanj je bil post pomoč za večjo pozornost do Gospoda, drugih ljudi in življenjskega
sloga. Veliko več je od shujševalnega programa ali očiščevanja telesa. Duhovni post
je odločitev, da se bomo odrekli hrani in se tako zbližali z Bogom.

Delni razlog za postenje je, da nam lahko pomaga premagati naravno nagnjenje do
udobja in užitka. Seveda nihče ne trdi, da sta udobje in užitek sama po sebi grešna.
Težava nastane, ko neuravnoteženo hlepimo po njiju in preraste v razbrzdanost. 

Thomas Merton je  odlično  povzel  to  morebitno  težavo,  ko  je dejal,  da  je naše
hrepenenje  po  hrani,  pijači,  spolnosti  in  užitku  podobno  majhnemu  otroku,  ki
nenehno sitnari  za pozornost  in  ni  nikoli  zadovoljen dlje  kot  trenutek.  Če mu ne
postavimo ustreznih meja, nas priklene nase, da ne moremo ljubiti Boga in skrbeti za
druge.  Ko  se  torej  postimo,  imamo  možnost,  da  svoje  hrepenenje  »naučimo«
spoštovati prave meje. Podobno je, kakor bi rekli: »Priden otrok si, vendar mi moraš
slediti, namesto, da bi me vodil. Sodelujva in se zbližajva z Bogom.«  

Majina zgodba
Majina  mama Cvetka  se je starala.  Kmalu po smrti  Majinega očeta so ji  odkrili

Alzheimerjevo bolezen. Cvetka je pozabljala preproste reči, ni prepoznala prijateljic in
ni se mogla spomniti, kje ali kaj je počela. 

Ko je Maja videla, da se mami stanje slabša, je sklenila, da jo bo sprejela k sebi in
svoji družini. Odtlej  je skrbela zanjo, jo hranila, umivala, varovala in pospravljala za
njo. 

Mama  je  čez  nekaj  let  umrla.  Maja  ter  njeni  bratje  in  sestre  so  se  zbrali  pri
odvetniku, ki je prebral oporoko. Ko jim je pojasnil zadnjo materino željo, so otroci
presenečeni izvedeli, da je vse, kar je imela, zapustila Maji. V pismu je bila razlaga:
»Maja se je zame marsičemu odrekla – službi, času z domačimi in svobodi. To, da ji
zapusti vse premoženje, je najmanj, kar lahko storim, saj je ona meni dala vse.«  >>

http://zupnija.rovte.eu/

