
2. Postna nedelja
Evangelij: JEZUSOV OBRAZ JE ZASIJAL KAKOR SONCE Mt 17,1-9
Evangelij po Mateju
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na
visoko goro,  na samo. Vpričo njih se je spreménil.  Njegov obraz je zasijal  kakor
sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč.  In glej,  prikazala sta se jim
Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: »Dobro
je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri  šotore; tebi enega, Mojzesu
enega in Eliju enega.« Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz
oblaka  je  rekel:  »Ta  je  moj  ljubljeni  Sin,  nad  katerim  imam  veselje;  njega
poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili.
In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so
povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore,
jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne
bo vstal od mrtvih!«
 Mašni nameni od 8.3.2020 do 14.3.2020
nedelja, 8.3. Sv. Polikarp, škof in mučenec

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

ponedeljek, 9.3.
2.postnega tedna

Sv. Frančiška Rimska, redovnica
18h  Franc Maček, godovna, Petkovec 43

torek, 10.3.
2.postnega tedna

40 mučencev iz Armenije
18h  starši Arhar, obletna, Petkovec 19

sreda, 11.3.
2.postnega tedna

18h vsi  Novakovi, Petkovec 35
 in  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30, dano iz Gorenjske

četrtek, 12.3.
2.postnega tedna

Inocenc I., papež
18h  Marjan, Franc in Frančiška Brenčič, godovna, 

Petkovec 39, dano Rovtarske Žibrše
Postni petek, 
13.3. 
2.postnega tedna

Kristina, mučenka;
Obletnica izvolitve papeža Frančiška (2013)
18h Križev pot; sveta maša  starši in brata Cigale, obletna,

Petkovec 20
sobota, 14.3.
2.postnega tedna

Pavlina, redovnica
9h - maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

*********************************************************************

Gospod Jezus.

Današnji svet nam ponuja različne uspehe in užitke, ki nam jih 
predstavlja kot bistvo življenja.

A vedno znova ostajamo prazni in se oddaljujemo od Tebe, bližnjih 
ter naših družin. >>

3. Postna nedelja – papeška nedelja
Evangelij: Iz Kristusa izvira voda za večno življenje      Jan 4,5-42
Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 15.3.2020 do 22.3.2020:
nedelja, 15.3. Sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik

7:30h – za farane
10h  Janez Kunc, Rovte 109
14h – Križev pot z blagoslovom, molijo ga člani ŽPS

ponedeljek, 16.3.
3.postnega tedna

Hilarij in Tacijan, oglejska mučenca
18h  starši, brat in sestre Logar, obletna, Rovte 57

torek, 17.3. 
3.postnega tedna

Sv. Patricij (Patrik), škof misijonar
18h  Anton Artač in vsi  iz družine Artač, obletna Rovte 91

sreda, 18.3. 
3.postnega tedna

Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj
Smrtni dan (+1933) božjega služabnika, 
patra Vendelina Vošnjaka
18h  Jože Cigale, godovna, dano Rovtarske Žibrše 30a

četrtek, 19.3.
3.postnega tedna

Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
Začetek »Tedna Družine«
  8h  Jožef Čuk, Rovte 117
18h  Jožef Jereb, obletna in godovna, Rovte 41d

Postni petek, 20.3.
3.postnega tedna

18h Križev pot; sveta maša  Jože Cigale, 
godovna in obletna, Rovtarske Žibrše 30c

sobota, 21.3. 
3.postnega tedna  

Sv. Serapion, škof in mučenec
18h  Jože Leskovec, godovna, Petkovec 23

nedelja, 22.3. 4. Postna nedelja
Lea, spokornica
7:30h – za farane
10h  Jože Arhar, godovna in obletna, Rovte 104d
14h – Križev pot z blagoslovom, molijo ga člani ŽK

 Ministriranje:
Teden od 8.3. do 15.3. Andraž in Urban Kavčič
Teden od 15.3. do 22.3. Anže Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 16, od 7.3. do 13.3. sk. 17, od 14.3. do 20.3. sk. 18, od 21.3. do 27.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

*********************************************************************
Pomagaj nam, da v tem postnem času poglobimo svojo vero in odnos 

do bližnjega.
Naj na ta svet prinašamo odpuščanje in veselje, gradimo zdrave 

odnose in smo hvaležni za vse dobrine.
Naj sočutje, dobra dela in odpoved postanejo naš dar za vse, ki trpijo.

Amen.



  Ostala oznanila
* V torek, 10. 3. ob 20h je srečanje zakonske skupine v prostoru nad zakristijo.
* 13. marca 2013 je bil za papeža izvoljen Frančišek. Zato se ga bomo z 

zahvalno pesmijo in osebno molitvijo spomnili pri obeh mašah na 3. postno 
nedeljo, 15. 3. Njegovo geslo je: »Z usmiljenjem in izvolitvijo«. 

* V ponedeljek 16. marca  je po večerni maši v prostoru nad zakristijo priprava na
krst za starše in botre.  K pripravi starši prinesite družinsko knjižico in rojstni list
otroka, botri pa, če so iz druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra.

* V četrtek, 19. marca obhajamo praznik Svetega Jožefa. Sveti maši 
bosta ob 8h in 18h.
Na ta dan pričnemo tudi »Teden družine«, ki ga zaključimo na praznik 
Gospodovega oznanjenja Mariji. Geslo tedna je »Kdor se uči, je mlad«

* Na 4. postno nedeljo 22. 3., je v Sloveniji v vseh župnijah izbira novih članov 
ŽPS – jev 2020 za obdobje petih let. Glasovnice boste prejeli na 3.  postno 
nedeljo, 15. marca po obeh mašah v lopi pod zvonikom. Te boste odnesli 
domov in nanje napisali člane za novi ŽPS. Izpolnjene boste prinesli na 4. 
postno nedelje, 22. marca in jih dali v nabiralnik v v lopi pod zvonikom. Na 3. 
postno nedelje, 15. marca, bomo prisluhnili posebnemu pastirskemu pismu pred
izbire novih članov ŽPS-jev, ki ga je napisal msgr. Andrej Glavan, novomeški 
škof in predsednik Koordinacije pastoralnih služb pri SŠK.

* V soboto 21. marca je v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano 
srečanje članov in drugih župnijskih sodelavcev ob 9h – 13h za IV arhidiakonat, 
v katerega spada dekanije Vrhnika. Tema srečanje: »Veselje in težave ŽPS«

* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 
kapeli doma Marije in Marte. Obveščamo, da bo maša za osvoboditev in 
ozdravljenje, na tretjo nedeljo v marcu 2020, to je 15. marca ob 19. uri

* 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

Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
8.3.  Marja Čuk in Matjaž Gnezda  Tomaž Jereb in Mojca Skvarča
15.3.  Marija Lukančič in Branka Jereb  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
19.3. 8h – Vilma Kunc in Franja Tušar 18h – Mojca Skvarča in Helena Rupnik
22.3.  Tadeja Gnezda in Cilka Jereb  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec marec  Helena Rupnik
Pogrebne pušice za mesec marec  Anton Lukančič

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

Oznanila od 8.3.2020 do 22.3.2020, Leto XVI. št. 5/380
Brez sledi bolezni

Parižanka Isabelle je v bolezni izkusila zdravilno moč zakramenta bolniškega maziljenja,
kar ji še danes daje zagon, da z Gospodom vztraja tudi v drugih težkih preizkušnjah.

Decembra  2004  se  je  nekega  jutra  zbudila  z  bolečino  v  grlu.  Po  preiskavah  je  od
zdravnika  izvedela,  da  ima  na  ščitnici  pet  centimetrov  veliko  cisto.  Edina  možnost
zdravljenja  tega  obolenja  je  bila  operacija,  tako  naj  bi  ji  čez  dober  mesec  ščitnico
odstranili. Isabelle se je bala, da bi ji med kirurškim posegom poškodovali glasilke, saj dela
kot učiteljica in pri poučevanju uporablja glas kot glavno delovno orodje. Zelo rada tudi
poje.

Konec decembra se je odpravila na duhovne vaje v Paray-le-Monial. V kapeli svetega
Klavdija Colombièra, svetnika, ki je pokopan v tem romarskem središču, je prejela bolniško
maziljenje. Za ozdravitev si ni upala prositi, saj je bila njena vera v tako velik nadnaravni
poseg premajhna. Na Gospoda se je obrnila le s prošnjo za moč, da bi dobro prestala
operacijo. Po prejemu zakramenta se je po njenem telesu razširila nežna toplota. Pozneje
je ves dan občutila globok notranji mir.

Ko se je Isabelle odpravila na pregled pred operacijo, je njen zdravnik z začudenjem
ugotovil, da ciste ni več. »Veliko srečo imate,« ji je rekel. Razložil ji je, da se sicer včasih
zgodi, da cista na ščitnici izgine, vendar za njo ostane sled, sedaj pa je izgledalo, kot da
bule nikoli  ni  bilo.  Isabelle  je takoj  pomislila  na bolniško maziljenje,  ki  ga je nedavno
prejela. Zdravljenje torej ni bilo potrebno. Po treh letih zdravniškega spremljanja ji ni bilo
več potrebno hoditi niti na preglede, saj je njena ščitnica v normalnem stanju.

Znamenje, ki ji ga je Bog naklonil prek bolniškega maziljenja, je Isabelle pomagalo tudi
pozneje, ko se je po nekaj mesecih srečala s težjo preizkušnjo s trajnejšimi posledicami, o
kateri sicer v svojem pričevanju, ki ga je delila z romarji v Paray-le-Monialu in je na voljo
na medmrežju, ni spregovorila. Zaradi čudežne ozdravitve ščitnice je namreč razumela, da
jo Bog resnično spremlja in je z njo v vsakem trenutku, kar ji je pomagalo tudi v drugih
težkih situacijah, čeprav se niso tako ugodno razrešile.

Marija Krebelj - je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel
Beseda pričevanja, , Magnificat 3/2020, str. 17-18


