
7. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS NAROČA LJUBITI SOVRAŽNIKE Mt 5,38-48
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 23.2.2020 do 29.2.2020
nedelja, 23.2. Sv. Polikarp, škof in mučenec

7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

ponedeljek, 24.2. Sv. Matija, apostol, praznik
18h  Vinko Merlak, tridesti dan, Rovte 60

torek, 25.2. Sv. Valburga, opatinja
18h  Jože Petrovčič, umrl v Kanadi, Petkovec 41

sreda, 26.2. Pepelnica, začetek postnega časa, strogi post in zdržek
18h  Vinko Treven, god. in  iz družine Modrijan, Rovte 6

četrtek, 27.2.
po pepelnici

Gabrijel Žalostne Matere božje, god
18h  Alojzij in Veronika Malavašič, obletna, Rovte 51

Postni petek, 
28.2. po pepelnici

18h Križev pot; sveta maša  starši Jereb, obletna in Pavel, 
Rovte 132

sobota, 29.2.
po pepelnici

Prestopni dan; Sv. Antonija Firenška, vdova
9h - maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

»Dopolnjevanje manjkajočega« Zakaj se ta nenavadni pojav, ki traja tako rekoč
vse človekovo življenje, sploh zgodi? Zato, da v telesu lahko dopolnjuje, »kar primanjkuje
Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev« (Kol 1,24). Jezus je v
vrtu Getsemani prvi doživel temno noč duše. V takem stanju je tudi umrl, če sodimo po
njegovem vzkliku na križu: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 27,46). Sveti
papež Janez Pavel II. je nekoč zapisal: »Ne tako poredkoma so svetniki doživljali nekaj,
kar  je  podobno  Jezusovi  izkušnji  na  križu  v  paradoksalnem  navzkrižju  blaženosti  in
bolečine« (Apostolsko pismo ob začetku novega tisočletja, 27). 

Vemo,  da  je  mati  Terezija  na  svojo  preizkušnjo  gledala  kot  na  odgovor  na  svoje
hrepenenje, da bi z Jezusom na križu delila stisko, ko je vzkliknil: Sitio, »Žejen sem.«

Če ti moje bolečine in trpljenje – moja tema in samota – dajejo le kapljico tolažbe, moj
Jezus, stori z menoj, kar želiš. … Vtisni v mojo dušo in življenje trpljenje svojega srca. … S
sleherno kapljico krvi, ki jo najdeš v meni, želim potešiti tvojo žejo. … Prosim, ne trudi se
preveč, da bi se kmalu vrnil. Pripravljena sem te čakati vso večnost.

Februarski esej – Beseda med nami Januar/Februar str. 8-11
Ministriranje:

Teden od 23.2. do 1.3. Anže Treven
Teden od 1.3. do 8.3. Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 14, od 22.2. do 28.2. sk. 15, od 29.2. do 6.3. sk. 16, od 7.3. do 13.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS SE POSTI, HUDIČ GA SKUŠA      Mt 4,1-11
Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 1.3.2020 do 8.3.2020:
nedelja, 1.3. Albin (Zorko), škof

7:30h – za farane
10h  Marija Brenčič, godovna in  Fištrovi, dano Rovtarske 

Žibrše 30a
14h – Križev pot z blagoslovom, molijo ga birmanci 9. skupine

ponedeljek, 2.3.
1.postnega tedna

Neža Praška, devica
18h  starši Jurca, obletna, Petkovec 19

torek, 3.3. 
1.postnega tedna

Kunigunda, kraljica
18h  Zofija Lazar in vsi  sorodniki, Rovte 29

sreda, 4.3. 
1.postnega tedna

Kazimir, poljski kraljevič
18h  Marko Žakelj, Rovtarske Žibrše 22

četrtek, 5.3.
1.postnega tedna

Hadrijan, mučenec
18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18

Prvi petek, 6.3. 
1.postnega tedna

18h Križev pot; sveta maša  Julijana, obletna in Slavko 
Treven, Rovte 99

Prva sobota, 7.3. 
1.postnega tedna
Kvatrna 

Sv. Perpetua in Felicita, mučenki
18h  Veronika Kunc, trideseti dan, Rovte 87

nedelja, 8.3. 2. Postna nedelja
Sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
7:30h – za farane
10h  Frančiška Marolt, obletna, in vsi  Kenk, Petkovec 42
14h – Križev pot z blagoslovom, molijo ga birmanci 8. skupine

*************************************************
Postna postava za leto 2020
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti.
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 26. februar) in na

Velikonočni petek (letos 10. april). Ta dva dneva se le enkrat na
dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.  Strogi  post
veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore  ali  ljubezni  do  bližnjega.  Zdržek  od  mesnih  jedi  veže
vernike od izpolnjenega 14. leta.

Kadar  je  praznik  na  petek  (cerkveni  ali  državni),  ali  je  kakšna
slovesnost  v  družini  (poroka,  pogreb),  post  in  zdržek  odpadeta.  Za
duhovnike, redovnike, redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava
za petke zunaj postnega časa.

http://zupnija.rovte.eu/


  Ostala oznanila
* V sredo 26. februarja je Pepelnica. Z njo pričenjamo 40 dnevni postni 

čas, čas priprave na Velikonočne praznike. Ta dan je pri maši spokorni  obred 
pepelenja. Duhovnik vsakega, ki pristopi k pepelenju, na čelu zaznamuje z 
blagoslovljenim pepelom, kot znamenje pokore in spreobrnjenja. V začetku 
maše skupno kesanje odpade. Med mašo po pridigi je obred pepelenja. 
Duhovnik izgovori besede: »Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš!« 
ali »Spreobrnite se in veruj evangeliju!« 
V postnem času je liturgična barva je vijolična. Pri mašah se poje postne pesmi.
Na pepelnično sredo je strogi post in vzdržek. Delavniška berila in evangeliji se 
berejo iz liturgične knjige Berila in evangeliji za delavniške »1«. 
Posebno spokorno opravilo je molitev križevega pota. Ob nedeljah ga 
bomo molili ob 14h, vsak petek pa petek pa pred večerno mašo. 

* Na 1. postno nedeljo, 1. 3. molijo Križev pot birmanci 9. skupine, na drugo 
postno pa birmanci 8. skupine.

* Na prvi petek v marcu, 6. 3. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov.

* Na prvo soboto v marcu, 7. 3. bomo po maši zmolili litanije in molili za 
duhovne poklice ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
Ta sobota je tudi Kvatrna sobota v postu. Ima namen, da je usmirja v 
spokornost, ki naj rodi ljubezen do bližnjega. 

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

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.

Nikolajevi srečanja in Knjižnica Logatec vas vabita na predstavitev 
knjige dr. Jožeta Možine: »Slovenski razkol« v četrtek, 27. februarja 
2020 ob 19. uri v Narodnem domu Logatec. (vhod skozi knjižnico)
Po predstavitvi boste lahko knjigo kupili in dobili avtorski podpis. 
Prisrčno vabljeni. Vstop prost. 
Prostovoljni darovi bodo namenjeni programu Nikolajevih srečanj. 

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

23.2.  Ema Kavčič in Cilka Jereb  Matevž Lukan in Nevenka Malavašič
26.2.  ob 18h - Franja Tušar in Jerneja Kunc
1.3.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Tadeja Gnezda in Helena Rupnik
8.3.  Marja Čuk in Matjaž Gnezda  Tomaž Jereb in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za mesec februar  Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za mesec marec  Helena Rupnik
Pogrebne pušice za mesec februar  Peter Istenič
Pogrebne pušice za mesec marec  Anton Lukančič

Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 23.2.2020 do 8.3.2020, Leto XVI. št. 4/379
Molitev v obdobju teme

Mati Terezija nam kaže pot 
Leta teme matere Terezije Kaj se je zgodilo, potem ko je mati Terezija rekla »da«

Božjemu navdihu, ki jo je vabil, naj pusti vse in začne služiti najbolj ubogim med ubogimi?
Svet  je  zagotovo  videl,  kaj  se  je  dogajalo  okoli  nje  –  prihod  prvih  sester,  cerkvena
odobritev, bliskovito širjenje njenega človekoljubnega dela –, toda vse do njene smrti nihče
ni vedel, kaj se je dogajalo v njeni notranjosti. 

To so razkrili njeni osebni dnevniki in pisma duhovnemu voditelju, ki so luč sveta ugledali
pred približno petnajstimi leti. Ti intimni zapisi jo postavljajo ob bok velikim krščanskim
mistikom.  Ena  najslavnejših  razlag  misticizma to  opisuje  kot  »doživljanje  božjih  reči«.
Izvirnega izraza ni mogoče popolnoma prevesti, vendar pomeni živeti v božji gorečnosti, v
dvojnem pomenu žalosti in ljubezni, ki jo zaobjema beseda »gorečnost«. Razlaga se je v
polnosti uresničila v izkušnji matere Terezije. 

Duhovnik, ki ji je bil blizu, je zapisal: »Že na začetku življenja v služenju ubogim jo je
zajela moreča tema.« Nekaj odlomkov iz njenih pisem ponazarja, kako silovita je bila tema,
v kateri se je znašla:

V moji duši je veliko nasprotij. Globoko hrepenenje po Bogu – tako globoko, da boli –
nenehno trpljenje – ki ga Bog vendarle ne želi – zavrnjena – prazna – brez vere – brez
ljubezni – brez gorečnosti … Nebesa ne pomenijo nič – zdijo se mi kot prazen prostor.

Ni  težko  takoj  prepoznati,  da  je  izkušnja  matere  Terezije  klasičen  primer  tega,  kar
strokovnjaki  za  misticizem po  besedah svetega  Janeza  od  Križa  na  splošno  imenujejo
temna noč duše. 

Po vsem, kar vemo, lahko sklepamo, da je ta tema spremljala mater Terezijo do smrti, s
kratkim predahom leta 1958. Od nekega trenutka je ni več omenjala, a ne zato, ker bi se
njena noč končala, temveč ker se je navadila živeti v njej. Ni je le sprejela, ampak jo je
prepoznala kot izjemno milost. »Vzljubila sem temo, kajti zdaj verjamem, da je del, zelo
majhen del Jezusove teme in trpljenja na zemlji.« >>


