
3. POSTNA NEDELJA
Evangelij: PODERITE TA TEMPELJ IN V TREH DNEH GA BOM POSTAVIL

Jan 2,13-25

Mašni nameni od 7.3.2021 do 13.3.2021

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

ponedeljek, 8.3. Sveti Janez od Boga, redovnik
18h  Zalejški, Rovte 106

torek, 9.3. Frančiška Rimska, redovnica
18h  Franc Maček, obletna in godovna, Petkovec 43

sreda, 10.3. 40 mučencev iz Armenije
18h  Julijana in Slavko Treven, obletna, Rovte 99

četrtek, 11.3. Sofronij, škof
18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18

petek, 12.3.
POSTNI Petek

Inocenc I., papež
18h – Križev pot; sveta maša:  Marija Anžur, Rovte 113

sobota, 13.3. Kristina, mučenka
Obletnica izvolitve papeža Frančiška (2013)
18h  Anton Bradeško, Hlevni vrh 5

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

Še danes na tisoče ljudi prihaja gledat to gradbeno mojstrovino, ki je
predstavljena tudi na spletu. Strokovnjaki se čudijo, da stopnice, kljub
temu da nimajo nosilnega stebra, ki bi jim bil v oporo, in tvorijo dva
zavoja za 360 kotnih stopinj, že več kot stoletje držijo težo vseh, ki so
se povzpeli  po njih. Po mnenju mnogih je nenavadno, da se zaradi
gravitacije niso podrle pod koraki prvega človeka, ki bi stopil nanje,
drugi pa dokazujejo, da je temu tako zaradi fizikalnih zakonitosti, po
katerih stopnice dajejo oporo same sebi. Les, iz katerega so stopnice
narejene,  so  natančno  preučili  znanstveniki  ameriške  mornarice.
Čeprav naj bi šlo za smreko, niso našli podobne strukture lesa nikjer v
bližini,  prav  tako  z  analizo  še  niso  našli  njegovega  izvora,  kar  še
povečuje skrivnostnost nenavadnega mizarja.

Kmalu  po  izgradnji  stopnic  so  se  začele  širiti  govorice,  da  je  bil
skrivnostni  mizar  sam  sveti  Jožef.  Nekateri  jim  verjamejo,  drugi
dokazujejo  drugače,  sestre  pa  so  bile  prepričane,  da  je  ta  svetnik
odgovoril na njihove molitve ne glede na to, kdo je delo opravil.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
Pričevanja o sv. Jožefu – Magnificat  3/2021, str. 17 –18

4. POSTNA NEDELJA, papeška nedelja
Evangelij: BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, DA BI SVET ODREŠIL Jan 3,14-21

Mašni nameni od 14.3.2021 do 21.3.2021:
nedelja, 14.3. 7:30h – za farane

10h  Peter Hladnik, obletna in ostali Hladnikovi, 
Petkovec 37d

ponedeljek, 15.3. Klemen Marija Dvoržak, redovnik
18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, godovna, Rovte 5

torek, 16.3. Hilarij in Tacijan, oglejska mučenca
18h  Jožef Jesenko, godovna, Rovte 34

sreda, 17.3. Sveti Patrik (Patricij), misijonar
18h  Anton Artač, obletna 

in vsi  iz družine Artač, Rovte 91
četrtek, 18.3. Ciril Jeruzalemski, škof in učitelj

18h  Trpinovi, godovna, Petkovec 28
petek, 19.3.
POSTNI Petek

SVETI JOŽEF, mož Device Marije, slovesni praznik
18h – Križev pot; sveta maša:  Marjan Moljk, trideseti dan, 

Rovtarske Žibrše 4
sobota, 20.3. 18h  Jožef Arhar, obletna in godovna, Rovte 104d

nedelja, 21.3. 5. POSTNA NEDELJA
7:30h – za farane
10h  Jožef Cigale, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 30

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

Molitev k svetemu Jožefu

Pozdravljen, Odrešenikov varuh
in ženin Device Marije.
Tebi je Bog zaupal svojega Sina;
vate je Marija položila svoje zaupanje;
s teboj je Kristus postal človek.

Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaži očetovski,
vodi nas na poti življenja.
Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum,
ter brani nas vsakega zla.
Amen.



 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. marca, odpovedan.
* Na četrto postno nedeljo (14. 3.) se bomo spomnili obletnice izvolitve 

papeža Frančiška. Za Petrovega naslednika je bil izvoljen leta 2013. 
Pri obeh mašah se bomo Bogu zahvalili zanj z zahvalno pesmijo.

* V petek 19. marca obhajamo slovesni praznik svetega Jožefa, moža 
Device Marije. Papež Frančišek je letošnje leto razglasil za »Jožefovo leto«. 
Izdal je posebno apostolsko pismo z naslovom: PATRIS CORDE – Z 
OČETOVSKIM SRCEM, ob 150. obletnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika 
vesoljne Cerkve. Zgled svetega Jožefa je velik izziv za vso moško populacijo.

* V času od 19. marca do 25. marca obhajamo »Teden družine«.
* 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

7.3.  Ni bralcev beril zaradi omejenega števila vernikov
 zaradi epidemije korona virus14.3.

21.3.

 Ministriranje:
Teden od 7.3. do 14.3. Ni ministrantov zaradi omejenega števila vernikov 

zaradi epidemije korona virusTeden od 14.3. do 21.3.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 22, od 6.3. do 12.3. sk. 23, od 13.3. do 19.3. sk. 24, od 20.3. do 26.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 7.3.2021 do 21.3.2021, Leto XVII. št. 5/406

Skrivnostne stopnice

V ameriškem mestu Santa Fe v Novi Mehiki so loretske sestre med
leti 1873 in 1878 zgradile čudovito kapelo, ki je danes široko znana
zaradi stopnic, po legendi povezanih s svetim Jožefom. V Novo Mehiko
so se redovnice priselile z ameriškega vzhoda, da bi lahko skrbele za
izobraževanje deklet.  Ko je bila kapela postavljena, so se soočile z
navidez nerešljivo težavo. Zgradba je bila visoka in prostora je bilo
premalo, da bi obrtniki lahko zgradili stopnice, ki bi vodile na njen kor.
Sestre so poklicale več mojstrov, ki bi jim lahko pomagali premostiti
višinsko razliko, vendar so jim vsi  povedali,  da gre za prezahteven
gradbeni izziv.

Redovnice  pa niso  obupale.  Z  molitvijo  so  se  obrnile  na svetega
Jožefa. Zadnji dan devetdnevnice k temu svetniku je na njihova vrata
v  spremstvu  osla  potrkal  mož,  ki  je  iskal  delo.  Predstavile  so  mu
gradbeno zagato v njihovi kapeli, on pa je brez pomislekov delo sprejel
in  se  zaprl  v  svet  prostor.  Kljub  skromnemu  orodju  –  imel  je  le
kladivo, žago, tesarsko kotno ravnilo in kadi z vodo, kjer je močil les –
je zgradil krožne stopnice, ki še danes burijo duhove. Tla je s korom
povezal s 33 stopnicami, ki po številu spominjajo na leta Jezusovega
zemeljskega življenja. Na njih ni mogoče opaziti enega samega žeblja,
temveč  zgolj  lesene  zatiče.  Ko  je  po  približno  osmih  mesecih  delo
dokončal, naj bi brez plačila in sledu izginil. Čez nekaj let so stopnicam
dodali  še  ograjo,  saj  so  se  nekatere  sestre  zaradi  višinske  razlike
šestih metrov bale hoditi po njih in so raje na kor ali z njega prilezle
po vseh štirih. >>

http://zupnija.rovte.eu/

