
5. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: OZDRAVIL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE Mr 1,29-39

Mašni nameni od 7.2.2021 do 13.2.2021
nedelja, 7.2. 7:30h – za farane

10h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14
ponedeljek, 8.2. Sveti Hieronim Emiliani, vzgojitelj

18h – v čast Mariji Pomagaj v zahvalo, Rovte
torek, 9.2. Apolonija, devica in mučenka

18h  Valentin Križaj in vsi  Križajevi, Rovte 10
sreda, 10.2. Sveta Sholastika, devica

18h  Janez in Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
četrtek, 11.2. Lurška Mati božja, god; SVETOVNI DAN BOLNIKOV

18h  Ivanka Loštrek, trideseti dan, Rovte 72
petek, 12.2. Evlalija, mučenka

18h  Marija Trpin, obletna, dano Petkovec 35
sobota, 13.2. Jordan Saški, redovnik

18h  Rezka Kavčič, trideseti dan, Petkovec 8
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

K molitvi sem povabila še moje tri takratne sostanovalke, ki so bile
malo začudene nad preprostostjo moje molitve. Nobena se molitvi ni
pridružila, zato sem sama izpeljala svojo prvo devetdnevnico. Potem
sem molitev molila vsak dan kakšno leto, dokler mi ni na Brezjah pred
kipom sv. Jožefa postalo notranje jasno, da sem uslišana. Bilo je na
binkošti. Zajelo me je veliko veselje in notranja svoboda. Še nikoli se
ni toliko fantov zanimalo zame. Po nekaj mesecih me je po nekem
srečanju Skupnosti Emanuel fant, ki mi je bil že nekaj časa pri srcu,
vprašal,  kdo  mi  je  všeč.  Moj  odgovor  je  potrdil  njegova  opažanja.
»Zmenila« sva se ravno pred cerkvijo sv. Jožefa na Poljanah. Danes
sva poročena 19 let. Sv. Jožef mi je izprosil odličnega moža, polnega
kreposti, zato se mu pogosto zahvaljujem. Vsakemu, ki hoče poslušati,
povem, da me je Bog uslišal na priprošnjo sv. Jožefa. 

S svetim Jožefom smo kot družina povezani še danes. Potem ko sem
pred štirinajstimi leti prijateljici jezikovno pregledala knjigo Marijinih
sporočil  iz  Medžugorja,  sem  za  »plačilo«  prejela  Jožefov  kip  iz
Medžugorja. V naši družini stoji na vidnem mestu in je mogočni varuh,
naš steber, tako kot je bil steber nazareške svete družine. Pogosto se
obračam nanj tudi pri vzgoji otrok. Sv. Jožef je svetilnik moči, zgled
čistosti, razvijanja talentov preko vztrajnega opravljanja vsakodnevnih
dolžnosti in trdnega zaupanja v odrešujočo Božjo navzočnost v vseh
trenutkih našega življenja.

Mihaela Kastelec   –   je žena, mama, učiteljica slovenščine …
Beseda pričevanja – Magnificat 2/2021, str. 18–19

6. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS OZDRAVI GOBAVCA Mr 1,40–45

Mašni nameni od 14.2.2021 do 21.2.2021:
nedelja, 14.2. 7:30h – za farane

10h  Cita Loštrek, Rovte 82 h
ponedeljek, 15.2. 18h  Marjan Moljk, pogrebna, Rovtarske Žibrše 4
torek, 16.2. Julijana, mučenka

18h – za domovino, Rovte 64
sreda, 17.2.
PEPELNICA

ZAČETEK POSTNEGA ČASA
18h  Ivan Mivšek, trideseti dan, Rovte 76

četrtek, 18.2. Frančišek Regis Clet, duhovnik
18h  Vinko Merlak, godovna, Rovte 48

petek, 19.2.
POSTNI Petek

Konrad iz Piacenze, spokornik
18h – Križev pot; sveta maša:  Martin Pavlin 

in vsi  Dolencovi, Rovte 13
sobota, 20.2. Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka

18h  Jesenovcovi, Rovte 83
nedelja, 21.2. 1. POSTNA NEDELJA

Sveti Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42

Postna postava za leto 2021
Postni čas, ki se začenja s pepelnično sredo, nas vsako

leto  pripravlja  na  veliko  noč. Naj  bo  to  res  čas  milosti,
duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe
Cerkve in vsega sveta.

Cerkev  za  postni  čas  določa  tudi  posebne  oblike
spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (17. 2.) in
na veliki petek (2. 4.). 
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. 

Mesnih jedi pa se lahko zdržimo vsi, od najmlajših otrok, do
najstarejših ljudi. 

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 (cerkveni ali  državni) na petek ali  je kakšna
slovesnost v družini (poroka, pogreb …) post in zdržek odpadeta.

Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne
velja olajšava za petke zunaj postnega časa.



 Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nad zakristijo zaradi COVID-19
Nova navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 18. 12. 2020
* Od 18. 12. dalje do nadaljnjega so svete maše z ljudstvom 

omejene, v cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z 
bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba 
(ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.

* Po nedeljski maši ob 10h je v cerkvi možno prejeti obhajilo.
* Verouk je vsaj do 21. februarja, odpovedan.
* Na god Lurške Matere božje, 11. februarja, obhajamo svetovni dan 

bolnikov. Na ta dan se spomnimo vseh, ki trpijo zaradi bolezni, bodisi telesno 
ali duševno. Spomnimo se tudi vseh, ki za bolnike skrbijo po naših bolnišnicah in
domovih za starejše in jim lajšajo telesne in duševne bolečine.

* V sredo 17. februarja začenjamo Postni čas, ki v liturgiji traja 40 dni. Ta dan je 
PEPELNICA, dan strogega posta in zdržka. Med mašo je blagoslov pepela in 
spokorni obred pepelenja. Zato skupno kesanje v začetku maše odpade.
Barva liturgičnih oblačil je v postnem času vijolična.
Spokorno molitev Križevega pota bomo molili samo ob petkih pred mašo.
Pri delavniških mašah uporabljamo liturgično knjigo: Berila in evangeliji za 
delavnike: 1.

* Župnijska Karitas Rovte obvešča, da do nadaljnjega zaradi COVID-19 ne bo 
obiskovala starejših za rojstni dan.

V času ko je omejitev vernikov pri maši, zaradi COVID-19, je 
prenos prazničnih in nedeljske maše ob 10 uri preko FB. 
https://www.facebook.com/zupnija.rovte
Vabljeni, da se udeležite maše v svoji župniji.
Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

7.2.  Ni bralcev beril zaradi omejenega števila vernikov
 zaradi epidemije korona virus14.2.

21.2.
 Ministriranje:
Teden od 7.2. do 14.2. Ni ministrantov zaradi omejenega števila vernikov 

zaradi epidemije korona virusTeden od 14.2. do 21.2.
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 18, od 6.2. do 12.2. sk. 19, od 13.2. do 19.2. sk. 20, od 20.2. do 26.2.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 7.2.2021 do 21.2.2021, Leto XVII. št. 3/404
Sveti Jožef mi je izprosil moža

V otroštvu sem imela poseben odnos z angelom varuhom; zdelo se
mi je, da me povsod spremlja. S svetniki pa sem se začela »družiti«
po svojem spreobrnjenju v študentskih letih. Najprej mi je bila zelo
blizu sv.  Edith  Stein,  ker  je bila  filozofinja in  sem se prepoznala v
njenem radikalnem iskanju resnice. Ko sem v šoli za evangelizacijo na
enem izmed predavanj odkrila,  kako pomemben je krstni dan, sem
ugotovila, da sem krščena 1. oktobra, na dan, ko goduje Mala Terezija
Deteta Jezusa. Trudila sem se jo bolj spoznati in njena konkretizacija
svetosti v obliki male poti mi je še sedaj vodilo.

Na svetega Jožefa sem se s prošnjo obrnila v malo težjem obdobju
svojega življenja, saj sem večkrat slišala, da je mogočen priprošnjik.
Pred tem sem se kar nekaj let intenzivno ukvarjala z iskanjem svoje
poklicanosti.  Vedela  sem,  da  obstajata  dva  načina,  poročenost  ali
posvečenost. Ker sem po spreobrnjenju izkusila, da je Bog konkretno
navzoč v mojem življenju in sem po adoraciji  prejela veliko milosti,
sem posledično zelo veliko molila, hodila k sv. maši, brala Sveto pismo
… Še posebej blizu so mi bili misijoni s Skupnostjo Emanuel. Bog je
postal središče mojega življenja. Začela sem razmišljati o posvečenem
življenju; zdelo se mi je logično, da bi to lahko bila moja pot, če mi
Bog toliko daje in se tako rada zadržujem v njegovi bližini. Po nekaj
letih razločevanja o svojem življenjskem stanu odgovora še vedno ni
bilo. Racionalno mi je bilo posvečeno življenje blizu, čustveno pa se
nisem  mogla  odpraviti  na  to  radikalno  pot.  Potem  sem  doživela
preblisk. Na podobico sv. Jožefa sem napisala kratko molitev, v kateri
sem prosila  za vse,  ki  bi  radi  našli  svoje može in  žene,  sebe sem
seveda vključila zraven. >>

http://zupnija.rovte.eu/

