
5. nedelja med letom
Evangelij: APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM Lk 5,1-11

Evangelij po Luku
Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo; on je pa
stal ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili
stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, in
ga prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna množice učil.
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na
lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič
ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko
množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj
jim pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa
je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod,
ker sem grešen človek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim,
zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in
Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj se; odslej
boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim.

 Mašni nameni od 10.2.2019 do 16.2.2019:
nedelja, 
10.2.

Sv. Sholastika
7:30h – za farane
10h  starši Cigale, Rovte 46e

ponedeljek, 
11.2.

Lurška Mati božja, god;Svetovni dan bolnikov
18h  Pavla Stare, roj. Logar in vsi  iz družine Logar, Rovte 104

torek, 12.2. 18h – za zdravje, Petkovec 6b
sreda, 13.2. 18h   Karel in Elizabeta Nagode, obletna, Praprotno Brdo 16
četrtek, 14.2. Sv. Valentin, mučenec

18h vsi  Trpin, Rovtarske Žibrše 38
petek, 15.2. 18h  Fani Leskovec in starši, Petkovec 23
sobota, 16.2. Julijana, mučenka

9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
(Nadaljevane iz naslovne strani)
Kaj torej pomeni, da Jezusu  dovolimo, da nam služi? Ne pomeni, da pričakujemo,

da nam bo  dal  vse,  kar  si  želimo,  niti  da  zahtevamo,  naj  rešuje  vse,  kar  smo
zamočili. Jezus želi veliko globlje skrbeti za nas. Oglejmo si najpomembnejše načine
Jezusovega služenja in kako naj mu kot Peter dovolimo, da nam bo umil noge.

Prežema nas njegova ljubezen
Starši na številne načine služijo svojim otrokom. Oblačijo jih, hranijo in umivajo ter

jim dajejo dom. Šolajo jih ter  jim oblikujejo razum in vest.  Toda vsa ta dejanja
služenja zbledijo spričo varnosti in trdnosti, ki jim ju omogočajo, ko jim preprosto
pokažejo,  da  jih  bodo  ne  glede  na  starost  vedno  ljubili  in  jim  stali  ob  strani.
Raziskave dokazujejo,  da otroci,  ki  jim starši  nenehno izkazujejo naklonjenost  in
ljubezen, zdravo in uspešno živijo. Čeprav so zemeljski starši nepopolni, Bog zmeraj
poskrbi za svoje otroke. Bog je naš ljubeči Oče, najboljši, kar jih bomo kdaj imeli.
Njegova  ljubezen  je  skala,  na  kateri  lahko  vedno  stojimo,  ne  glede  na  to,  kaj
prestajamo. >>

6. nedelja med letom
Evangelij: BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATINOM Lk 6,17.20-26
Evangelij po Luku
Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila
velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema
ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril:
»Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti
nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar
vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina
človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih
je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši,
kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki
se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo
govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«
 Mašni nameni od 17.2.2019 do 24.2.2019:
nedelja, 17.2. 7:30h – za farane

10h  Marija Petrovčič, obletna 
in vsi  iz družine Petrovčič, Petkovec 41

ponedeljek, 18.2. Sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik in mučenec 
18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35

torek, 19.2. Sv. Konrad iz Piacenze, redovnik 
18h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28

sreda, 20.2. 18h – po namenu prvih sobot, Rovte 57
četrtek, 21.2. Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj

18h  Anton Peternel in starši, Rovte 82g
petek, 22.2. Sedež Apostola Petra, praznik 

18h  Marija Lazar, obletna in godovna
sobota, 23.2. Sv. Polikarp, škof in mučenec

9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
nedelja, 24.2. 7. nedelja med letom; Sv. Matija, apostol

7:30h – za farane
10h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42

    (Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Jezusu lahko dovolimo, da nam služi tudi tako, da se vsak dan v molitvi  odpremo
Očetovi ljubezni.

Na  prvi  pogled  ne  bi  pomislili,  da  nam Jezus  lahko  služi  po  molitvi.  Morda  jo
jemljemo kot dolžnost ali obveznost. Kaj pa, če bi nanjo gledali predvsem kot na čas,
ko prejemamo Božjo ljubezen? Ko bomo polni njegove ljubezni, bomo lahko šli v svet
ter ljubili druge in jim služili, kakor je to delal on.

Mu bomo dovolili?
Odpuščanje. Brezpogojna ljubezen. Srce in um, zaznamovana z Božjo besedo. Jezus

nam danes želi umiti noge. Tukaj in zdaj nas vabi, naj za kratek čas odidemo z njim v
molitvi, da nam bo lahko pokazal, kako zelo nas ljubi in kaj vse želi storiti za nas.

Bomo dovolili Jezusu, da nam bo služil?
Beseda med nami - februarski esej, Januar, februar 2019/1



 Ostala oznanila
* 11. februarja obhajamo god Lurške Matere božje in svetovni dan 

bolnikov. Za 27. svetovni dan bolnikov 2019 je papež Frančišek napisal 
poslanico z naslovom: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«.(Mt 10,8). 
Pismo bolnikom ob svetovnem dnevu bolnikov za župnije pa je napisal msgr. 
Jože Pribožič, župnik v Šoštanju in ga bomo ta dan brali pri maši. 
Osrednja slovesnost bo v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah v 
ponedeljek 11. februarja ob 10 uri. Vodil jo bo ljubljanski pomožni škof msgr. dr.
Anton Jamnik. Svetovni dan bolnikov naj zaznamuje naša večja pozornost do 
bolnikov in trpečih, spomnimo pa se tudi vseh zaposlenih v zdravstvu pa drugih 
ustanovah, ki pomagajo lajšati bolezen in trpljenje.

* V sredo 20. 2. ob 19h je srečanje za člane ŽPS Tema srečanja za februar: 
Poklicani k vzajemnemu sodelovanju in služenju, Priročnik za ŽPS, str. 22.

* Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu nad Ljubljano 
vabita osmošolce in devetošolce na informativna dneva v petek 15. 2. ob 9h in 
ob 15h ter v soboto, 16. 2. ob 9h. Vabljeni vsi, ki se odločate o vpisu na srednje
šole in imate med možnimi izbirami tudi katoliško šolo.

* V petek 15. februarja bo v veroučni učilnici srečanje za devetarje, srednješolce 
in študente z gostoma iz zavoda Živim. Tema srečanja je: Teorija telasa.

* Župnijska Karitas Dolnji Logatec pripravlja dobrodelni koncert z geslom 
»dva novčiča upanja«, 17.2.2019 ob 16 uri v Jožefovi dvorani doma 
Marije in Marte v Logatcu. Koncert bo imel pester program z nastopajočimi, 
ki že komaj čakajo da vas pobožajo s svojimi melodijami. Vzemite si čas in si 
polepšajte turobne zimske dneve z obiskom tega koncerta in obenem 
prispevajte za tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč. Vstopnice po 8 eur so na 
voljo pri članih Karitasa, ter uro pred koncertom.  Lepo vabljeni!

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

10.2.  Ema Kavčič in Cilka Jereb  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
17.2.  Veronika Kavčič in Mojca Skvarča  Marja Čuk in Matjaž Gnezda
24.2.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za mesec februar  Cilka Jereb

 Ministriranje:
Teden od 10.2. do 17.2. Anže Treven in Anže Treven
Teden od 17.2. do 24.2. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 6, od 9.2. do 15.2. sk. 7, od 16.2. do 22.2. sk. 8, od 23.2. do 1.3.
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 10.2.2019 do 24.2.2019, Leto XV. št. 3/352
Beseda med nami – Če te ne umijem ….

Jezus ni prišel, da bi mu služil, ampak da bi nam služil.
Peter  je mislil,  da ga nič  več ne more vreči  iz  tira.  V času, ki  ga je preživel  z

Jezusom, je doživel marsikaj, ampak to? To je bilo preveč. Jezus, ki ga je imenoval
»Sveti, Božji«, mu je hotel umiti noge (Jn 6,69).

Kako bi lahko Gospodu dovolil, da bi to storil? Če že, bi moral Peter umiti noge
njemu, zato je ugovarjal: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« (Jn 13,8)

Petru bi se lahko smejali. »Že spet! Vročekrvni ribič, ki zmeraj nekaj naredi, preden
pomisli.« Toda v tem prizoru ni ključnega pomena samo Peter, ki je preveč vnet. Ko
je Jezus učencem umil noge, jim je rekel, da ga morajo posnemati: »Zgled sem vam
namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil« (Jn 13,15).

To je verjetno ena najpomembnejših Jezusovih zapovedi. Učencem – in vsem nam
– je podal nazoren nepozaben nauk, kaj pomeni služiti drugim. Jasno je povedal, da
se mora vsak, kdor hodi za njim, naučiti ponižati in se darovati kot služabnik ljudem
okoli sebe, tako kot je to delal on.

… kakor sem jaz vam storil - Jezus je po Petrovem izbruhu vztrajal: »Če te ne
umijem, nimaš deleža z menoj« (Jn 13,8). Če je Peter hotel ostati še naprej povezan
z Jezusom, mu je moral dovoliti, da mu služi. Moral mu je dovoliti, da mu umije noge.

Predstavljajmo si,  kako težko je bilo to! Številne evangeljske zgodbe prikazujejo
Petra, ki je z veseljem služil in širil Božje kraljestvo, vendar se je pogosto zanašal na
svojo moč. Če je bilo treba kaj narediti, se je prvi javil. Če je bilo treba koga varovati
– tudi Jezusa –, je bil takoj pripravljen. Vedno je bil močen in sposoben. Tu pa mu je
Jezus rekel, da je čas, da mu on umije noge, ne da Peter umiva noge drugim. Napočil
je čas, da on služi njemu, ne obratno. Tudi za nas utegne biti težko, če se znajdemo v
takem položaju. Potrebna je določena mera ponižnosti, da se nekomu tako izročimo.
To lahko prizadene naš ponos ter občutek neodvisnosti in samozadostnosti. Pustiti
nekomu  drugemu,  da  nam  umije  noge  –  v  kakršnikoli  obliki  –,  včasih  pomeni
priznanje, da potrebujemo pomoč. To ni vedno preprosto, toda Jezus vztraja enako
kot pri Petru: Če ti ne bom umil nog, ne boš vedel, kako je imeti mene. Če hočeš
služiti mojemu ljudstvu, moraš dovoliti, da najprej jaz služim tebi. >>

http://zupnija.rovte.eu/

