
2. Postna nedelja
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN      Mr 9,2-10

Evangelij po Marku
Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko
goro. Vpričo njih se je spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse
bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je
Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglásil se je Peter in rekel
Jezusu:  »Učitelj,  dobro  je,  da  smo  tukaj.  Postavimo  tri  šotore:  tebi  enega,
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se
prestrašili. Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta
je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli
nikogar več razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In medtem ko so šli z gore,
jim  je  naróčil,  naj  nikomur  ne  pripovedujejo  tega,  kar  so  videli,  dokler  Sin
človekov  ne  vstane  od  mrtvih.  To  besedo  so  ohranili  zase  in  se  med seboj
spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih.

 Mašni nameni od 25.2.2018 do 3.3.2018:
nedelja, 25.2. 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
ponedeljek, 26.2. Aleksander (Branko), škof

18h – ustanovna maša za leto 2018
torek, 27.2. Gabrijel žalostne Matere božje, redovnik

18h  Jakob Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
sreda, 28.2. Hilarij (Radovan), papež

18h  iz družine Ostrman, Rovtarske Žibrše
četrtek, 1.3. Albin (Zorko), škof

18h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42
petek, 2.3. 
Prvi petek, postni

Neža Praška, Klarisa, Kneginja
18h Križev pot;  iz družine Logar, obletna, Rovte 57

sobota, 3.3. 
Prva duhovniška

Sv. Kunigunda, kraljica
 18h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Ko so ga naslednjič vodili v zasliševalčevo pisarno, se je Dan spraševal, kakšne

krutosti bo deležen danes. Med zaslišanjem  je svojemu rablju ponudil nor predlog.
Rekel mu je: »Gospod, če vas bom srečeval vsak dan do konca svojega življenja,
zakaj nebi postala prijatelja.« Mož se je seveda branil, Dan pa ni odnehal: »Lahko
začneva tako, da mi poveste svoje ime.« Kljub lisicam mu je ponudil  roko in ga
znova  pozaval:  »Gospod,  bodiva  prijatelja.«  Možakar  je  vstal  in  se  začel  tresti.
Končno je žrtvi stisnil roko in je deset minut ni izpustil. Po obrazu so mu tekle solze.
Rekel je: »Dan, moje ime je Razak in rad bi bil tvoj prijatelj.« Tedaj je trpinčeni
misijonar spoznal, da Jezus lahko spremeni najtrše srce. >>

3. Postna nedelja
Evangelij: PODERITE TA TEMPELJ IN V TREH DNEH GA BOM POSTAVIL Jn 2,13-55

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 4.3.2018 do 11.3.2018:
nedelja, 4.3. 7:30h – za farane

10h  Marija Trpin, obletna, Petkovec 35
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo ga 

Ministranti
ponedeljek, 5.3. Hadrijan, mučenec

18h  Jože Treven, Petkovec 11b, dano od sosedov
torek, 6.3. Koleta, redovnica

18h  Katarina in Janez Nagode, Rovtarske Žibrše 14
sreda, 7.3. Sv. Perpetua in Felicita, mučenki

18h  Janez Menard, trideseti dan, Rovte 66
četrtek, 8.3. Sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj

18h  Tončka in Jože Treven, Petkovec 11b
petek, 9.3.
postni petek 

Sv. Frančiška Rimska, redovnica
18h Križev pot; maša v čast angelom varuhom

sobota, 10.3. Štirideset mučencev iz Armenije
 9h – maša na Sv. Treh Kraljih

nedelja, 11.3. 4. Postana nedelja
7:30h – za farane
10h  Franc Maček, godovna, Petkovec 59a
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo ga člani 

Mešanega cerkvenega pevskega zbora
 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Pozneje je slišal, kako so se stražarji pogovarjali o njem in njegovem prijatelju. Eden
iz med njih je rekel: »Ta dva tujca sta vedela, da bosta imela težave, če prideta sem,
vendar sta imela namen. Imata razlog, za življenje in razlog za smrt, in to hočem
imeti tudi sam.« Trije od njih so se odločili, da bodo sledili Jezusu. 

Dan je bil  dvakrat obsojen na smrt. Obtožili  so ga misijonarjenja in vohunjenja.
Vedel je, da je obtožba resna, saj je v zaporu pogosto poslušal eksekucije. Ko je prišel
pred sodnika, ga je ta vprašal: »Gospod, povejte mi, zakaj ste prišli v Iran.« Misijonar
je v sebi začutil Božjo moč. Pogledal je sodnika in izjavil: »V Iran sem prišel, da vam
povem o Jezusu Kristusu.« Čeprav se je zavedal norosti svojega početja, je dvajset
minut govoril o evangeliju. Vsi na sodišču so lahko slišali, kdo je Jezus in kako jih ima
rad. Mladeničevo srce je preplavil občutek svobode in misel: »Pa kaj, če me ubijejo!
Moje življenje je odkupljeno z Jezusovo krvjo. Moj dom je v nebesih in tega mi ne
more vzeti nihče.« 

Vendar je Jezus izpolnil svojo obljubo in Dana rešil smrti. Po devetih tednih trpljenja
ga je vrhovno iransko sodišče oprostilo in je lahko odšel iz države. Danes po svetu še
vedno oznanja, kako velik je Bog. 

Sestra Marija Krebelj



Ostala oznanila
* V sredo 28. 2. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema

srečanja  za mesec februar je: Starši, prvi vzgojitelji svojih otrok v veri; priročnik
za ŽPS str. 22.

* Za prvi petek v mesecu marcu 2. 3.  bom v dopoldanskem času obhajal
bolne in starejše po domovih. Pred mašo bo kratek križev pot, po maši pa 
bomo zmolili Srca Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim. Prosim obvestite, če obiščem še katerega starejšega ali bolnega.

* Na prvo soboto v marcu 3. 3. bomo po večerni maši zmolili litanije Matere božje,
molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. 

* Ponedeljek 5. marca je po maši v zimski kapeli srečanje za starše 
birmancev.

* V torek 6. 3. ob 20h je srečanje zakonske skupine.
* V soboto 10. 3. je v Zavodu Svetega Stanislava srečanje za člane ŽPS. Potekalo 

bo od 9h do 13h za udeležence iz dekanij II. in IV. Arhidiakonata. Geslo 
srečanja je: »Koliko pa jaz kot član ŽPS lahko pomagam v župniji?«.

* 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.
* Redna srečanja Prenove v Duhu so vsak torek po večerni maši v domu M&M
  Vabilo:  Župnijska Karitas Rovte vabi v četrtek 15. marca po večerni 

maši(18h) v zimsko kapelo na predavanje dr. Andeja Poljanec z naslovom: »Kje 
so meje moje ljubezni?« s podnaslovom »Kako živeti sodobno krščansko 
družinsko življenje.« tema predavanja je za vse starostne skupine tako mlade 
kot starejše, zakonce in samske. Lepo Vabljeni 

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

25.2.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Jerneja Kunc in Klemen Jereb
4.3.  Veronika Kavčič in Franja Tušar  Nevenka Malavašič in Helena Rupnik
11.3.  Vilma Kunc in Maja Nagode  Branka Jereb in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za Februar  Franja Tušar
Pogrebne maše za Marec  Vilma Kunc

 Ministriranje:
Teden od 25.2. do 4.3. Blaž Lukančič in Gašper Lukančič
Teden od 4.3. do 11.3. Matic Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1. in 2, od 24.2. do 2.3. sk. 3, od 3.3. do 9.3. sk. 4, od 10.3. do 16.3.
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 25.2.2018 do 11.3.2018, Leto XIV. št. 4/327

RAZLOG ZA ŽIVLJENJE IN RAZLOG ZA SMRT
Američan Dan Baumann se je v mladosti zapisal oznanjevanju evangelija. Pridružil

se  je  skupini  mladih  misijonarjev.  Z  zaupanjem  v  Božje  varstvo  se  je  podal  na
marsikatero nevarno območje. Po diplomi je na primer odšel v Afganistan, kjer je
delal v administraciji očesne bolnišnice. Ko je leta 1997 s prijatelji odšel na misijonsko
potovanje v Iran, je doživel težko preizkušnjo, ki pa je obrodila bogate sadove.

Iran in njegovi prebivalci so Dana popolnoma prevzeli. Težave so se pojavile šele,
ko  sta  s  prijateljem  želela  to  deželo  zapustiti.  Na  meji  so  jima  cariniki  zasegli
dokumente. Po šestih urah čakanja so ju odpeljali v različni zasliševalni sobi, kjer sta
izkusila  zastrašujoče pristope tamkajšnje  policije.  Nadaljnjih  šest  ur  so  ju  namreč
brutalno  pretepali,  potem pa  zaprli  v  ječo;  vsakega  v  svojo  celico.  Na  milost  in
nemilost sta bila prepuščena svojim rabljem. 

Čeprav se je Danu sredi trpljenja  Bog zdel daleč, je še vedno zaupal, da v samici ni
sam.  Vse  dni  je  ležal  v  kotu  celice.  Zunaj  je  bil  sneg,  on  pa  je  zmrzoval  brez
ogrevanja. Ven je šel le, če so ga odpeljali na zaslišanje v temno sobo s krvavimi
madeži po tleh. Tepli so ga po obrazu in trebuhu, včasih so ga brcali. Spraševal se je,
zakaj je Bog to dopustil, če je dober in ga ljubi. 

Nekega dne se je v sebi zlomil. Odločil se je, da bo raje končal življenje, kot pa bi
preostanek svoji dni prebil v strahu in nasilju. Sklenil je, da se bo utopil v umivalniku.
Čeprav je načrt dodobra premislil, mu v štirih poskusih ni uspelo položiti roke nase.
Ko je zadnjič hlastnil za zrakom,se je zavedal svojega padca in sramote. V trenutku
največjega  obupa  je  soba  napolnila  svetloba.  Zlomljeni  mladenič  se  je  obrnil  in
zagledal Jezusa. Gospod se mu je nasmehnil, se ga dotaknil in rekel: »Dan, ljubim te
in obljubljam, da te bom tokrat izvlekel.« Trpečega misijonarja je Kristus postavil pred
izziv: »Vprašaj me, kaj mislim o tem možu.« Dan je vedel, da gre za moškega, ki ga
je mučil in zasliševal. 

To  težko vprašanje je lahko Bogu postavil šele čez nekaj dni. V trenutku, ko je to
storil, se je njegovo srce odprlo in lahko je videl, kako tega moža Bog neizmerno ljubi
kljub grozodejstvom, ki jih počne. >>

http://zupnija.rovte.eu/

