4. Postna nedelja

5. Postna nedelja – Tiha – Papeška nedelja

Evangelij: BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, DA BI SVET ODREŠIL Jan 3,14-21
Evangelij po Janezu

Evangelij: ČE SEME UMRJE, OBRODI OBILEN SAD
Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 11.3.2018 do 17.3.2018:
nedelja, 11.3.

7:30h – za farane
10h  Franc Maček, godovna, Petkovec 59a
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo ga člani
Mešanega cerkvenega pevskega zbora
ponedeljek, 12.3. 18h  Janez Mlinar, obletna
Obletnica izvolitve papeža Frančiška(2013)
torek, 13.3.
18h  Julijana in Vladislav Treven, Rovte 99
sreda, 14.3.
18h  starši, Ivan in Ivanka Cigale, Rovte 46e
četrtek, 15.3.
Sv. Ludovika de Marillac, redovnica
18h  starši in brat Logar, obl. in god., Rovtarske Žibrše 38
Postni petek, 16.3. 18h Križev pot; Franja Petkovšek in Ivanka, obl., Rovte 131
sobota, 17.3.
Dan celodnevnega češčenja v župniji
Sv. Patricij, škof
8h  Adolf Logar, Rovte 158, sorodniki
10h  Janez Pivk, obletna in starši in bratje Petrovčič,
obletna, Rovtarske Žibrše 41
17h  Rozalija Trček, obletna, Rovte 114
********************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Drugi dve zgodbi iz Svetega pisma imata podobno sporočilo. Prva je prilika o vdovi,
ki je nadlegovala sodnika, dokler ni izpolnil njenih zahtev. Jezus je poslušalcem
povedal, da ji sodnik ni nujno ugodil, ker je imela prav, temveč, ker ga je izmučila.
(prim. Lk 18,1-8).
Druga zgodba je bila resnično srečanje Jezusa s Kanaanko (prim. Mt 15,21-28).
Ženina hči je potrebovala ozdravljenja, toda ker je bila poganka, se je zdelo, da ji
noče pomagati. Čeprav je slišala Jezusa, ki je njeno ljudstvo označil s psi, je
vztrajala. Ni se pustila zavrniti. Jezus je nazadnje dejal: »O žena, velika je tvoja
vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« (Mt 15,28). Ti zgodbi sta preprosti, toda jasni:
Vztrajajte!
Štirideset dni molitve Ker ne moremo popolnoma razumeti Božjega uma, lahko
napredujemo v veri le, če vztrajamo. Verovati moramo, da bo Bog uslišal naše
molitve po svoji modrosti in ob svojem času.
V postu lahko sestavimo svoj seznam molitev. Spomnimo se ljudi, ki telesno ali
duhovno trpijo. Pomislimo na dve strani na svetu, ki najbolj pritegneta našo
pozornost – morda so to nemiri na Bližnjem vzhodu, trpljenja zaradi splava, lakota v
Srednji Afriki ali revščina v Latinski Ameriki - , in ju dodamo na seznam. Nato ga
vsak dan poglejmo in molimo za te potrebe.
Vsi »neprenehoma« molimo v letošnjem postnem času (prim. 1 Tes 5,17). Kdo ve?
Morda bo Bog na velikonočno jutro uslišal eno naših najglobljih molitev na seznamu.

Jan 12,20-33

Mašni nameni od 18.3.2018 do 25.3.2018:
nedelja, 18.3.

ponedeljek, 19.3.

torek, 20.3.
sreda, 21.3.
četrtek, 22.3.
petek, 23.3.
postni petek
sobota, 24.3.
nedelja, 25.3.

7:30h – za farane
10h  Jože Jereb, obletna, Rovte 41d
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo ga bralci
beril
Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
Začetek »Tedna družine«
8h  Jožef Cigale, obletna in godovna
18h  Jože Arhar, obletna in godovna, Rovte 104d
18h  Tončka Treven, Petkovec 11b, dano od sosedov
18h  Marica Mlinar, dano Rovte 7
18h  iz družine Možina, dano iz Kranja
Sv. Turibij iz Mongroveja, škof
18h Križev pot;  Anica in Silvo Slabe, obletna, Petkovec 32
Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik
18h  Janez Menard (domači), Rovte 66
Prehod na poletni čas, kazalci eno uro naprej
6. Postana, Cvetna; Nedelja gospodovega trpljenja,
začetek velikega tedna; Sklep »Tedna družine«
7:30h – za farane
10h blagoslov butar in zelenja pri kapeli nasproti župnišča
 Janez in Jožefa Kunc, obletna, Rovte 64
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo ga člani
zakonske skupine

Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Vilma
Kunc
in
Maja
Nagode
Branka
Jereb in Mojca Skvarča
11.3.
18.3. Ema Kavčič in Marija Lukančič
Klemen Jereb in Maja Nagode
25.3. Matjaž Gnezda in Veronika Kavčič Mojca Skvarča in Helena Rupnik
Pogrebne maše za Marec
Vilma Kunc
Ministriranje:
Teden od 11.3. do 18.3.
Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 18.3. do 25.3.
Matej Gnezda in Lovro Benedičič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 4, od 10.3. do 16.3.
sk. 5, od 17.3. do 23.3. sk. 6, od 24.3. do 30.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu

Ostala oznanila

* V ponedeljek 12. 3. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na
zakrament Krsta za starše in botre. K pripravi starši prinesite Družinsko
knjižico, botri pa če so iz druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra.
* V četrtek 15. 3. po večerni maši je v zimski kapeli predavanje dr. Andreje
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.
Dr. Andreja Poljanec je specialistka zakonske in družinske terapije, poročena in
mama petih otrok. Predavanje organizira Župnijska Karitas Rovte. Lepo Vabljeni
* V soboto 17. 3. obhajamo v župniji dan celodnevnega češčenja. Svete
maše bodo ob 8h, 10h in 17h. Prilika za sveto spoved bo dopoldne od
7:30h do 11h in popoldne od 15h do 17h. Vzemite si čas in pridite k svetim
mašam, osebni molitvi in češčenju.
* Vsako leto župnija Šmarje pri Kopru poskrbi za oljčne vejice za cvetno nedeljo.
Te boste dobili na peto postno nedeljo, 18. 3. v lopi pod zvonikom po mašah.
Darovi so namenjeni za sanacijo stene v njihovi cerkvi, ki jo je načela vlaga. Če
bo vreme nagajalo, bodo vejice v župniji pred cvetno nedeljo.
* Križev pot na 5. postno nedeljo molijo bralci beril, na cvetno nedeljo pa
zakonska skupina.
* V ponedeljek, 19. marca obhajamo praznik Svetega Jožefa. Sveti maši
bosta ob 8h in 18h. K sveti maši ste še posebej lepo povabljeni fantje in možje.
Po večerni maši je srečanje za člane Župnijske Karitas.
Na ta praznik pričenjamo tudi »Teden družine«, ki se zaključi 25. marca, ko
obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja Mariji.
* Spovedovanje veroučencev od 4. do 9. razreda bo v tednu po peti
postni nedelji namesto verouka.
* V sredo 21. 3. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja za marec: Izzivi odraščanja, mladosti in osebne odločitve za
vero. Priročnik za ŽPS, str 26.
* Ker praznik Gospodovega oznanjenja Mariji po datumu pade na 6. postno,
Cvetno nedeljo, s katero se začenja Veliki teden, ga praznujemo en dan prej, to
je v soboto 24. 3. Praznujemo ga samo z mašo, liturgično, ki bo ob 18h.
* Iz sobote 24. 3. na na nedeljo 25. 3. je prehod na poletni čas. Kazalci na uri:
eno uro naprej.
* S 6. postno Cvetno nedeljo 25. 3., nedeljo Gospodovega trpljenja pričenjamo
Veliki Teden, v katerem se bomo spominjali v obredih bistvenih stvari naše vere.
Ob 10h bo pri kapelici nasproti župnišča blagoslov butar in zelenja,
nato procesija v cerkev. Pri maši se bere poročilo o Jezusovem trpljenju ali
pasijon, kakor ga je zapisal evangelist Marko. Je tudi sklep »Tedna družine«
* Prenova v Duhu Logatec vabi na Sveto mašo za ozdravitev družinskega debla,
slavljenje in molitev nad posameznikom v nedeljo 18. 3. ob 19h v cerkev v
Dolnji Logatec. Redna srečanja Prenove v Duhu so vsak torek po večerni maši v
domu M&M.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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KADAR PA TI MOLIŠ...

Medsebojno spodbujanje v postu
Ženi odkrijejo raka. Sin zapusti Cerkev. Sodelavko po nesreči na avtocesti odpeljejo
v bolnišnico. Sosed izgubi službo. Milijoni ljudi gredo spat brez večerje, nimajo ne
zdravstvene oskrbe, ne doma. Tisoče mladih žensk je priklenjenih v spolno
suženjstvo. Država nerojenim odreka pravico do življenja. Celotno prebivalstvo trpi
pod vladavino tirana.
Toliko trpljenja je na svetu, da se zdi, da ga je nemogoče premagati. Toda Sveto
pismo nam naroča, naj imamo upanje, kajti kar se nam zdi nemogoče, je mogoče pri
Bogu (prim. Lk 18,27). Ravno zato je priprošnja tako dragocena. In zato se ji bom
posvetil v tem eseju.
Vrednost priprošnje Priprošnja je nekaj drugega kot slavljenje, duhovno
razsvetljenje ali zahvaljevanje. Ni zgolj molitev za ljudi v stiski. Priprošnja je mešanica
prošnje Bogu, naj posreduje v težavah, in vera, da jih bo rešil.
Želimo izvedeti, kaj priprošnja pomeni Bogu? Morda bo dovolj samo en pogled na
Gospodovo molitev. Jezus nas je z njo naučil, naj prosimo za pomembne reči: da bi
videli božjo slavo in slavili Boga, da bi sprejeli njegov načrt, da bi nam Bog dal
vsakdanji kruh, nam odpustil grehe in nas varoval pred hudim. Poleg tega je Jezus po
besedah evangelista Luka izrekel še obljubo, da bomo prejeli, če bomo prosili. (prim.
Lk 11,9). Priprošnja je tako dragocena, da je celo Jezus tako molil. Pri zadnji večerji,
le nekaj ur pred smrtjo, je prosil za apostole in za nas: za naše varstvo, za milost, da
bi se uprli skušnjavi, za našo posvetitev in edinost (prim. Jn 17, 9-21). Priprošnja
nikakor ni drugorazredna duhovna vaja. Zlasti v času, polnem milosti, kakršen je post,
je lahko učinkovito orožje proti grehu in strahu med našimi bližnjimi in na svetu.
Vztrajnost Vztrajnost je srčika priprošnje. Ljudje, ki vztrajajo, so deležni božje
pozornosti. Ali nas ni Jezus tega učil v priliki o vztrajnem prijatelju (prim. Lk 11, 513)? Bila je polnoč. Sosed je prosil za pomoč, toda možak ni hotel vstati. Kljub odporu
je nazadnje vendarle vstal in pomagal sosedu – zaradi njegove vztrajnosti. Jezus nam
obljublja podobno: če bomo vztrajali v priprošnji, nas bo Bog uslišal.

