
1. POSTNA NEDELJA
Evangelij: JEZUSA SATAN SKUŠA IN ANGELI MU STREŽEJO Mr 1,12–15

Mašni nameni od 21.2.2021 do 27.2.2021

nedelja, 21.2. Sveti Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42

ponedeljek, 22.2. SEDEŽ APOSTOLA PETRA, praznik
18h  Veronika Kunc, obletna, Rovte 46 d

torek, 23.2. Sveti Polikarp, škof in mučenec
18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

sreda, 24.2. SVETI MATIJA, apostol, praznik
18h  starši Rupnik in Marica Mlinar, Petkovec 11 b

četrtek, 25.2. Valburga, opatinja
18h  Jože Malavašič, Rovte 104 f

petek, 26.2.
POSTNI Petek

Aleksander, škof
18h – Križev pot; sveta maša:  Franci Založnik, Rovte 128 a

sobota, 27.2.
KVATRNA

Gabrijel od Žalostne Matere božje
18h  Miroslav Moljk, Rovtarske Žibrše 4

*********************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Če  nas  mika,  da  bi  podvomili  o  tem,  pomislimo,  kolikokrat  je  Jezus  med
življenjem na zemlji nastavil drugo lice. Ni prešteval neštetih prestopkov, ki so jih
drugi storili proti njemu. Tako močno je bilo njegovo usmiljenje do ljudi okoli
njega in tako močno usmiljenje čuti tudi do nas. Imel je vso pravico, da bi se
uprl tožnikom. Povsem upravičeno bi poslal legije angelov, da bi ga branili, ali
čudežno stopil s križa in jih obsodil (prim. Mt 26,53; Mr 14,29–30). Vendar tega
ni storil. Vsem je odpustil.

Ko se bomo v letošnjem postu ozirali na križ in premišljevali o krvi, ki jo je
Jezus prelil  za nas,  se spomnimo, da ni  greha, ki  ga ne bi hotel  z veseljem
odpustiti. Ne prešuštva, ne tatvine, ne nasilja, niti umora ali splava. Ne jeze, ne
obrekovanja, ne poželenja, ne napuha. Jezus je sklenil preliti kri za nas, namesto
da bi nas obsodil. Ne vežeta nas več obsodba in krivda. Če bomo skesani prišli k
njemu, bomo deležni njegovega odpuščanja.

Če bomo letos v postu premišljevali samo o eni vrstici iz Svetega pisma, naj bo
to naslednja brezdanja obljuba: »… koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem
Duhu sam sebe brezmadežnega daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da
bomo služili živemu Bogu« (Heb 9,14). Naučimo se jo na pamet. Veselimo se je.
Imejmo jo blizu srca. Naj nam Jezusova kri spregovori besedo odpuščanja.
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2. POSTNA NEDELJA
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN Mr 9,2–10

Mašni nameni od 28.2.2021 do 7.3.2021:
nedelja, 28.2. 7:30h – za farane

10h  starši Jereb, obl. in vsi  iz družine Jereb, Rovte 132
ponedeljek, 1.3. Albin (Zorko), škof

18h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
torek, 2.3. Sveta Neža Praška, devica

18h – Ustanovna maša za leto 2021
sreda, 3.3. Sveta Kunigunda, kraljica

18h  Godobovski, dano Petkovec 6 a
četrtek, 4.3. Sveti Kazimir, poljski kraljevič

18h  Marjana in Jože Blažič, Rovte 83
petek, 5.3.
POSTNI - PRVI 
Petek

Janez Jožef od Križa, redovnik
18h – Križev pot; 
    sveta maša:  Marjan Moljk, osmi dan, Rovtarske Žibrše 4

sobota, 6.3.
Prva duhovniška

18h  Franc Logar, Rovte 104

nedelja, 7.3. 3. POSTNA NEDELJA
Perpetua in Felicita, mučenki
7:30h – za farane
10h  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

*********************************************************
POSTNA MOLITEV 

Sveta Marija, ti si naša vodnica,
vodiš naše korake do Sina.
Prižigaš luč, kjer je tema, daješ upanje, 
kjer je obup, objemaš zapuščene
in obvežeš rane ranjenih.
Kljub trpljenju si upala,
kljub krhkosti si nosila,
kljub koncu si verjela.
Ostala si brez vsega,
a vendar neskončno ljubila.
Naseli v nas mir, 
pomagaj nam v bolezni,
pomagaj nam v praznini,
z zdravilnim dotikom prebudi v nas vero.



 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 7. marca, odpovedan.

* Običajnega obiska in obhajanja bolnih in ostarelih za prvi petek ne bo.

* Slovenska Karitas je izdala brošuro za postni čas z naslovom: 
Poglobimo postni čas. Za vse postne petke je določeno posebno razmišljanje 
in Prošnje za vse potrebe.

* 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
21.2.  Ni bralcev beril zaradi omejenega števila vernikov

 zaradi epidemije korona virus28.2.

7.3.

 Ministriranje:

Teden od 21.2. do 28.2. Ni ministrantov zaradi omejenega števila vernikov 
zaradi epidemije korona virusTeden od 28.2. do 7.3.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 20, od 20.2. do 26.2. sk. 21, od 27.2. do 5.3. sk. 22, od 6.3. do 12.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 21.2.2021 do 7.3.2021, Leto XVII. št. 4/405

Tudi jaz te ne obsojam - Kri odpuščanja

Odpuščam ti. Samo dve preprosti besedi.
Kri odpuščanja - Jezusovi nasprotniki so bili tako zgroženi nad njim, da so

mu nenehno nastavljali pasti. Zastavljali so mu spletkarska vprašanja, da bi ga
ujeli pri kakršnemkoli bogokletju. Še huje, proti njemu so začeli kovati zaroto, da
bi ga umorili.  Toda Jezusa niso mogle ustaviti ne njihove besede ne dejanja.
Poslan je bil, da oznanja veliki Božji dar odpuščanja, in to je nameraval delati,
čeprav mu je grozila smrt. Jezus je še naprej oznanjal Božje usmiljenje vse do
dne,  ko  je  umrl.  Nato  je  na  križu  njegova  kri  oznanjala  enako  sporočilo,  le
mogočneje kot kdaj prej. Govorila je o odpuščanju slehernemu človeku, ki  je
kdaj grešil zoper njega – prijatelju ali sovražniku.

Jezusova kri je oznanjala sporočilo odpuščanja njegovim učencem, ki so ga
zapustili v vrtu Getsemani. Niti enkrat jih ni obsodil ali okrivil, ker so pobegnili in
se  skrili.  Tudi  ko  je  vstal  od  mrtvih,  se  je  vrnil  k  njim  z  besedami  miru  in
odpuščanja (prim. Jn 20,21).

Njegova kri je oznanjala tudi sporočilo usmiljenja do preganjalcev in rabljev.
Odpustil je farizejem in saducejem, ki so se mu posmehovali in ga pretepali med
sojenjem. Odpustil jim je, ker so ga lažno obtožili pri Pilatu in naščuvali množico,
da je zahtevala, naj ga križa. Odpustil je celo rimskim vojakom, ki so ga mučili za
zabavo ter mu v noge in roke zabili žeblje. Jezus je vsem tem ljudem namenil le
eno misel: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34).

Sporočilo Jezusove krvi - »Oče, odpusti.« To je sporočilo, ki ga Jezusova kri
namenja vsem nam v letošnjem postnem času. Želi, da se mu posvetimo, ko mu
bomo v prihodnjih štiridesetih dneh sledili na poti na križ. V srcu vemo, da si za
grehe  zaslužimo  kazen.  Toda  Bog  nas  je  v  Kristusu  spravil  s  seboj.  Ne
zaračunava nam naših prestopkov (prim. 2 Kor 5,18–19). >>

http://zupnija.rovte.eu/

