
3. Postna nedelja
Evangelij: POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN Lk 13,1-9

Evangelij po Luku
Prav  v  tistem  času  je  bilo  v  množici  navzočih  nekaj  ljudi,  ki  so  Jezusu
pripovedovali  o  Galilejcih,  katerih  kri  je  Pilat  pomešal  z  njihovimi  žrtvami.
Odgovóril jim je: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi
Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, vas vse
čaka enak konec. Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih
ubil, mar mislite, da so bili večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema?
Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.« In
povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo.
Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej,
tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo,
čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovóril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo
okopljem in  ji  pognojim.  Morda bo napósled obrodila  sad;  če  pa ne,  jo  boš
posekal.‹«

 Mašni nameni od 24.3.2019 do 30.3.2019:
nedelja, 24.3. Katarina Švedska, redovnica 

7:30h – za farane
10h  Franc Maček, godovna, Petkovec 43
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim (molijo ga člani ŽK)

ponedeljek, 
25.3.

Gospodovo Oznanjenje Mariji, slovesni praznik
Sklep »Tedna družine«
 8h  Andrej Rupert in Frančiška, obletna, Petkovec 13
18h  Julijana in Adolf Logar, Rovte 46e

torek, 26.3. Evgenija, mučenka
18h  starši Arhar in Jože, obletna, Petkovec 19

sreda, 27.3. 18h  Anton Artač, obletna in starši, Rovte 91
četrtek, 28.3. 18h  Marija Glogovšek, dano Petkovec 35
petek, 29.3.
Postni petek

18h Križev pot; 
sveta maša:  Aleš Treven, obletna, Rovte 82

sobota, 30.3. Janez Klimak, opat
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

*******************************************************
(Nadaljevane iz naslovne strani)

Ob prebranem si je zaradi svoje izkušnje težko predstavljal Boga Očeta, ki ga
ljubi. Veliko lažje se je soočil s svojim grehom. Nekega zimskega dne je sklonil
glavo in Boga prosil odpuščanja. Po molitvi je imel občutek, da se je njegovo
srce znebilo bremena. Ko je dekletu rekel, da jima ni treba oditi na Vzhod, ker je
Boga že našel, je začela jokati tudi ona. V zaporniški celici je namreč našla Sveto
pismo, ga prebrala in svoje življenje izročila Jezusu. Spraševala se je, kako naj to
na sodišču pove Deanu. >>

2. Postna nedelja – Papeška nedelja
Evangelij: IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU Lk 15,1-3.11-32

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 31.3.2019 do 7.4.2019:
nedelja, 31.3. Prehod na poletni čas - kazalci 1 uro naprej

7:30h – za farane
10h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim 

(molijo ga člani zakonske skupine)
ponedeljek, 
1.4.

Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec 
19h – za zdravje, Rovte 50b

torek, 2.4. Sv. Frančišek Paolski, puščavnik
19h  Franci Založnik, Rovte 128a, dano iz Logatca

sreda, 3.4. Sikst I., papež
19h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157 
in  Frančiška Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

četrtek, 4.4. Sv. Izidor, škof in učitelj
19h  Janez Brenčič, obletna in Marija in Franc, Petkovec 14

petek, 5.4.
Postni in prvi 
petek

Sv. Vincencij Ferrer, duhovnik 
19h Križev pot,

maša  Rudolf in Vinko Albreht, godovna, Praprotno Brdo 6
sobota, 6.4. Dan celodnevnega češčenja v župniji

 8h  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9
10h  Franc Logar, obletna in vsi  Tišlarjevi
17h – Molitvena ura pred Najsvetejšim
18h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14

nedelja, 7.4. 5. Postna nedelja – Tiha; Sv. Janez Krstnik de la Sale 
7:30h – za farane
10h  Jesenovcovi, obletna, Rovte 83
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, moli župnik 

*******************************************************
(Nadaljevane iz prejšnje strani)

Mlada spreobrnjenca sta se pozneje poročila. Danes imata pet otrok, ki sta jih
vzgojila kot kristjane. Dean se trudi o Jezusu govoriti ljudem, ki o njem niso še
nikoli slišali, tako ga je sprejelo že več njegovih sorodnikov. Obljubil si je, da bo
nekoč, ko bo prestopil nebeška vrata, poiskal dobrotnika, ki je prispeval denar za
tisto Sveto pismo v zaporu, zaradi katerega je našel resnico. Predstavil se mu bo,
hkrati pa bo predenj privedel tudi vse ljudi, ki jih je sam pripeljal h Kristusu. 

Marija Krebelj
 je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.  
Beseda pričevanjA – Magnificat 4/2019 str. 16-17 



 Ostala oznanila
* Na 3. postno nedeljo 24. 3. je nabirka namenjena za semenišče.
* V ponedeljek 25. 3. praznujemo praznik Gospodovega oznanjenja 

Mariji in sklep »Tedna družine«. Sveti maši bosta ob 8h in 18h. 
Verouka ta dan ni pač pa veroučenci pridite k sveti maši.

* V torek 26. marca je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na 
krst za starše in botre. Starši prinesite k pripravi rojstni list otroka, botri pa 
potrdilo o sposobnosti za botra, če je iz druge župnije.

* Ne pozabimo premakniti urnih kazalcev eno uro naprej iz sobote 30. 3.
na nedeljo 31. 3. – prehod na poletni čas.

* V torek 2. 4. je srečanje zakonske skupine. Dobimo se ob 20h v župnišču.
* Za prvi petek v mesecu aprilu (5. 4.) bom v dopoldanskem času obiskal

in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije in posvetilno molitev, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto (6. 4.) obhajamo v župniji, dan celodnevnega češčenja.
Svete maše bodo ob 8h, 10h in ob 18h. Dopoldne in popoldne bo prilika 
za sveto spoved. Ob 17h bo molitvena ura pred Najsvetejšim za vse 
farane. Vzemite si ta dan čas za obisk maše ter osebno molitev in kot duhovno
pripravo na praznik Jezusovega vstajenja – Velika noč.

* Na 5. postno nedeljo (7. 4.) boste po obeh mašah dobili oljčne vejice 
za blagoslov na cvetno nedeljo. Darovi ob oljčnih vejicah so namenjeni 
župniji Šmarje pri Kopru.

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo na peto velikonočno nedeljo, 
19. maja ob 10h.

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

24.3.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
25.3.  8h Marija Lukančič in Niko Skvarča  18h Marja Čuk in Tomaž Jereb
31.3.  Vilma Kunc in Veronika Kavčič  Branka Jereb in Matjaž Gnezda

6.4.
 8h Vilma Kunc in Veronika Kavčič  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
 18h Marja Čuk in Jerneja Kunc

7.4.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
Pogrebne maše za mesec marec  Marija Lukančič 
Pogrebne maše za mesec april  Matjaž Gnezda
 Ministriranje:

Teden od 24.3. do 31.3. Anže Treven in Anže Treven
Teden od 31.3. do 7.4. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 12, od 23.3. do 29.3. sk. 13, od 30.3. do 5.4. sk. 14, od 6.4. do 12.4.
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 24.3.2019 do 7.4.2019, Leto XV. št. 6/355

Beseda pričevanjA
Mož, ki je pokadil Sveto pismo

Oče Deana Matterna je bil vse dneve od jutra do večera v službi. Bil je zagrizen
ateist, ki ni prestopil cerkvenega praga niti, ko bi moral na poroko ali pogreb. Rad
je tudi pregloboko pogledal v kozarec. Ko je bil Dean star 11 let, je njegova mati
odšla z drugim moškim, njega pa skupaj s sestro in dvema bratoma pustila očetu.
Enajstletnik se je še istega leta pridružil tolpi. V naslednjih treh letih je imel na
policiji že kartoteko zaradi posedovanja orožja in ukradenega avtomobila, izkusil
pa je tudi zapor. Pri 14 letih so ga poslali  v poboljševalnico, kjer je ostal vso
srednjo šolo.

Da bi se izognil ječi, se je pri 18 letih prijavil kot marinec za vojno v Vietnamu.
Vojne grozote so ga še bolj pehale v nasilje in odvisnost od drog, alkohola in
pornografije. Ko se je vrnil, je zaradi kraje zopet pristal za rešetkami. Tako je
izpolnil materina pričakovanja, kot se rad pošali, da bo pri 21 letih v zaporu ali pa
bo mrtev.

Na prostosti je začel iskati globlji smisel življenja. Poskušal je pri scientologih,
se postil, ni pa pomislil, da bi posegel po Svetem pismu. Potoval je po Ameriki in
srečal dekle, ki je pustilo šolo. Z njo je želel odpotovati na Vzhod, da bi skupaj
našla odgovore in Resnico, saj sta vedela, da ne moreta živeti v svetu relativizma.

Spet  sta  se  oba  znašla  v  zaporu.  Ker  je  Dean  kadil,  je  zbiral  tobak  iz
uporabljenih cigaret in ga zvijal v papir publikacij, ki so mu prišle pod roke. Nekoč
je našel knjigo s kvalitetnim tankim papirjem. Tako je pokadil Tretjo Mojzesovo
knjigo. Vendar je knjigo tudi prelistal in začel brati Janezov evangelij. Danes v
solzah razmišlja o žalostnem dejstvu v pretežno krščanski deželi: »Živel sem v
Ameriki, star sem bil 21 let in v rokah sem prvič držal Sveto pismo.« >>

http://zupnija.rovte.eu/

