
1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ZAVRNE SKUŠNJAVCA Lk 4,1-13
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 10.3.2019 do 16.3.2019:
nedelja, 10.3. 7:30h – za farane

10h  Slavko in Julijana Treven, obletna, Rovte 99
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim (veroučenci 9. r.)

ponedeljek, 11.3. Benedikt, škof 
18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18

torek, 12.3. Inocent I., papež
18h   Šinkovec, Rovte 113
in  Franc Dolžan (mašuje gospod Anton Trpin)

sreda, 13.3. Kristina, mučenka 
obletnica izvolitve papeža Frančiška (2013)
18h – za srečno zadnjo uro

četrtek, 14.3. 18h  starši Jurca, obletna, Petkovec 19
petek, 15.3.
Postni petek

Klemen Marija Dvoržak, redovnik
18h Križev pot; maša:  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127

sobota, 16.3. Smrtni dan božjega služabnika (1945) Danijela Halas) Danijela Halas
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevane iz naslovne strani)
Dober Bog Najpomembneje je, da si zapomnimo, da je Bog dober. Navajeni

smo  govori  ti,  da  nas  Bog  ljubi  ali  da  je  ljubezen,  toda  če  to  izrečemo
prepogosto, tvegamo, da pozabimo, kako prelomna je ta izjava. Zato nam je v
pomoč, če na njegovo ljubezen pogledamo iz drugega zornega kota – z vidika
njegove dobrote.

Ko rečemo, da je Bog dober, ponavljamo najpomembnejše oznanilo, ki ga je
Jezus dal svetemu Janezu in drugim apostolom, naj ga širijo med ljudi: »Bog je
luč in v njem ni nobene teme« (1 Jn 1,5). Navajamo tudi svetega Jakoba, ki je
Boga imenoval »Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave« (Jak
1,17). Božja dobrota do nas se ne spreminja. 

Tudi prerok Joel je poznal Božjo dobroto. Medtem ko je Izraelce rotil, naj se
obrnejo h Gospodu, jim je spregovoril pomirjujoče in spodbudne besede: »Vrnite
se h Gospodu, svojemu Bogu, kajti milostljiv je in usmiljen, počasen v jezi in
bogat v dobroti in se kesa hudega« (Jl 2,13). Ljudem je želel povedati, da Bog ni
vir njihovih težav, temveč rešitev! Preveč jih je ljubil, da bi jih same pustil  v
nesreči. Pridite k meni, jih je vabil. Pomagal vam bom in vas rešil. 

V letošnjem postu bomo znova slišali  klic,  naj se z vsem srcem vrnemo h
Gospodu – klic k postu in spokorjenju. Morda si predstavljamo, da te besede
prihajajo od strogega sodnika, ki se pripravlja, da nas bo kaznoval zaradi naših
prestopkov. Toda raje si zamislimo, da jih izgovarja Oče, ki ljubi svoje otroke in
ga žalosti, ker so se oddaljili od njega. Predstavljajmo si, da prihajajo od Boga, ki
nas je ustvaril in blagoslovil »z vsakršnim duhovnim blagoslovom« (Ef 1,3). Bog
nas ljubi. Poosebljena dobrota je in želi nam samo dobro. Si lahko predstavljamo
njegov ljubeči pogled, ko nas kliče? >>

2. Postna nedelja – Papeška nedelja
Evangelij: JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI Lk 9,28-36

Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 17.3.2019 do 24.3.2019:
nedelja, 
17.3.

7:30h – za farane
10h   Jožef Arhar, obletna in godovna, Rovte 104d
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim (molijo ga člani ŽPS)

ponedeljek, 
18.3.

Sv. Patricij, škof 
18h  Jože Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 30

torek, 19.3. Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik 
Začetek »Tedna družine«
 8h   Jože Jereb, obletna, Rovte 41d
18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, godovna, Rovte 5a

sreda, 20.3. 18h  Cigale, obletna, Petkovec 20
četrtek, 21.3. Sv. Serapion, škof in mučenec 

18h  Jože Trpin, godovna, Petkovec 28
petek, 22.3.
Postni petek

Lea, spokornica 
18h Križev pot,
sveta maša:  Jožef Jesenko, godovna in Frančiška, Rovte 34

sobota, 23.3. Sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof 
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 
24.3.

3. Postna nedelja; Katarina Švedska, redovnica 
7:30h – za farane
10h   Franc Maček, godovna, Petkovec 43
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim (molijo ga člani ŽK)

(Nadaljevane iz prejšnje strani)

Zadnja beseda Bog je dober in vse, kar je ustvaril, je dobro. Ne pozabimo
na  to,  ko  premišljujemo  o  letošnjih  postnih  sklepih.  Bog  nam naroča,  naj  se
odrečemo nekaterim užitkom, da se mu bomo laže posvetili. To ne pomeni, da so
ti »užitki« slabi. Nič ni narobe s posladkom po kosilu. Gospod nam naroča, naj se
odpovemo nečemu dobremu, da bomo prejeli  nekaj boljšega: Jezusa, ki  se je
odpovedal nebesom, da bi nas odrešil greha. 

Če nam bo greh, ki ga vidimo okoli sebe, ali celo greh v našem srcu jemal
pogum, se spomnimo tudi naslednje resnice: ni treba, da zlo zmaga, in ni treba,
da ima greh zadnjo besedo. Zlasti v postnem času, ko se obračamo h Gospodu,
lahko  doživimo Jezusovo zmago  nad  grehom tudi  kot  svojo.  Lahko odkrijemo
dodatno milost, da se bomo uprli nekemu grehu ali končno odpustili nekomu, ki
nas je prizadel. 

Imamo dobrega Boga, ki nas je ustvaril »zelo dobre«. Naj nas milost letošnjega
posta še bolj zbliža z njim in nam pomaga odsevati njegovo dobroto.

Postni esej – »Obrnite se k meni in rešite se«      
Beseda med nami 2/2019 str. 4-7       



 Ostala oznanila
* Postni čas nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k 

odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji 
postni čas pripravila štiri povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, 
zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV Evrope, vabilo k poglobitvi postnega
časa z molitvijo ter postni koledar. Letošnja spodbuda nosi podnaslov: »Za 
odgovoren odnos do alkohola«. Pridružimo se vsaj eni od teh spodbud in akcij.

* V sredo 13. marca je po večerni maši v zimski kapeli srečanje za starše
letošnjih prvoobhajancev (3. razred)

* V času od praznika sv. Jožefa (19. 3.) do praznika gospodovega 
oznanjenja Mariji (25) Danijela Halas. 3.) obhajamo »Teden družine«. Teden je 
namenjen družinam z majhnimi otroki, ki jim je namenjena prav letošnje 
pastoralno leto. Vsaka pot v veri se začenja z majhnimi koraki.

* V soboto 16. marca je vseslovensko srečanje mož, sinov in očetov v Zavodu sv. 
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Gre za drugo vseslovensko srečanje z 
naslovom: Srečen in uspešen?... Program bo potekal od 8:30h do 18h. Zaradi 
odpovedi glavnega gosta iz ZDA je program nekoliko spremenjen. Vmes bo tudi 
sveta maša. Kdor želi, naj se prijavi na Urad za družino.

* V sredo 20. marca je ob 19h srečanje članov ŽPS v veroučni učilnici. Tema
srečanja za marec je: Služenje ne oblast (Priročnik za člane ŽPS str. 25)

* Člani Župnijske Karitas imajo svoje srečanje v četrtek 21. marca po 
večerni maši v veroučni učilnici.

* V soboto 23. marca popoldne ob 15h je drugo preverjanje za Slomškovo bralno 
priznanje v veroučni učilnici.

* V soboto 23. marca je srečanje članov ŽPS-ja II in IV arhidiakonata v Zavodu sv.
Stanislava od 9h do 13h. Tema: Kaj pomeni biti Cerkev?, delo po skupinah.

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

10.3.  Tadeja Gnezda in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Matevž Lukan
17.3.  Marija Lukančič in Veronika Kavčič  Nevenka Malavašič in Jerneja Kunc
19.3.  8h Vilma Kunc in Marija Lukančič  18h Matevž Lukan, Tadeja Gnezda
24.3.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za mesec marec   Marija Lukančič 
 Ministriranje:

Teden od 10.3. do 17.3. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič
Teden od 17.3. do 24.3. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 10, od 9.3. do 15.3. sk. 11, od 16.3. do 22.3. sk. 12, od 23.3. do 29.3.
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 10.3.2019 do 24.3.2019, Leto XV. št. 5/354

»Obrnite se k meni in rešite se« 
Milostni klic ljubečega Boga

Tudi zdaj, govori Gospod, se obrnite k meni z vsem svojim srcem (Jl 2,12). 
Ta starozavezni odlomek iz knjige preroka Joela slišimo vsako leto pri maši na

pepelnico, ko začnemo štiri desetdnevni postni čas. Izraelce je klic, naj se obrnejo
k Bogu, doletel ravno sredi narodne krize. Pohitite! Pojdite v tempelj in prosite
Gospoda, naj vas reši pred propadom!

Joelove besede so za nas bolj oseb ne. Spodbujajo nas, naj se z vsem srcem
obrnemo  k  Bogu,  da  bo  lahko  rešil  vsakega  posebej  –  ne  zunanje  nesreče,
temveč greha, ki nam zamegljuje odnos z njim. Joelove besede nas vabijo, naj
pregledamo svoje življenje in ugotovimo, kje smo zašli od Gospoda ali prizadeli
druge.  Naročajo nam tudi,  naj  odpremo oči,  da bomo videli,  kako nas Bog v
postnem času želi blagoslavljati in zbližati s seboj. Skratka, te besede izvrstno
povzamejo postnega duha.

Pričakovali bi, da bomo ob tako milostnem povabilu na post gledali kot na eno
najbolj  blagoslovljenih  in  spodbudnih  obdobij  leta,  toda  kljub  obetom nas  še
vedno lahko mika, da bi se nam zdel ta čas turoben in žalosten. Mogoče se bolj
posvečamo temu, čemur se moramo odpovedati, kot temu, kar nam želi dati Bog.
Ali pa bolj mislimo na svoje grehe kot na Božje usmiljenje. Bolj nas skrbi, da se
moramo spreobrniti, kot da bi se veselili njegove prekipevajoče milosti. Letos se
posta  lotimo  malce  drugače.  V  eseju  ga  bomo obravnavali  kot  čas  obljub  in
upanja. Klic k vrnitvi h Gospodu naj nam bo povabilo k odkrivanju nečesa novega
in spodbudnega – o sebi in Bogu. Pisali bomo o Božji dobroti, o tem, kako nas je
osvobodil  greha,  ter  njegovem  povabilu,  naj  sprejmemo  njegovo  ljubezen,
usmiljenje in milost. >>

http://zupnija.rovte.eu/

