
5. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM Lk 5,1–11

Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo; on je pa stal
ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili stopili iz
njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, in ga prosil, naj
odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna množice učil.

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na
lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli;
toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib,
da  so se njih  mreže  trgale.  Pomignili  so  tovarišem v  drugem čolnu,  naj  jim pridejo
pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je to videl
Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen
človek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim, zaradi ribjega lova, ki
so  ga  bili  zajeli;  prav  tako  pa  tudi  Zebedejeva  sinova  Jakoba in  Janeza,  ki  sta  bila
Simonova tovariša.  Jezus je  pa Simonu rekel:  »Ne boj  se; odslej  boš ljudi  lovil.«  In
potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim.

Mašni nameni od 6.2.2022 do 12.2.2022
nedelja, 6.2. Sveti Pavel Miki in drugi japonski mučenci

7:30h – za farane
10h  Pavel Lukan, godovna, Praprotno Brdo 18

ponedeljek, 7.2. 18h  Likarjevi, obletna, Rovte 14 a
torek, 8.2. Prešernov dan; Sveta Jožefina Bakhita, sužnja

18h  starši Arhar, obletna, Petkovec 19
sreda, 9.2. Sveta Apolonija, devica in mučenka

18h  starši, brat in sestre Logar, Rovte 50 b
četrtek, 10.2. Sveta Sholastika, devica

18h  Neža Filipič, obletna, Rovte 100 a
petek, 11.2. Lurška Mati Božja; Svetovni dan bolnikov

18h  Jožef Skvarča, Rovte 50
sobota, 12.2.   9h – maša na Vrhu Sveti Trije Kralji

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Ustavila  se  je  ob  Jezusovem govoru  na  gori.  Kristus  je  v  njem

poudaril, kaj pomeni biti dober. Prepričana je bila, da kot ateistka v
moralnem življenju prekaša marsikaterega kristjana: ni spala s fanti,
ni pila, ni preprodajala droge … skratka, bila je dober človek.Ko pa je
prebirala Jezusove besede, se je zagledala v drugačni luči: kot jezno in
vzvišeno osebo, ki ne ve, kako usmerjati svoje življenje.

Brala je naprej in prišla do 19. poglavja Janezovega evangelija. V
križanem Jezusu je  prepoznala  leva Aslana iz  njej  poznane povesti
Lev, čarovnica in omara (Zgodbe iz Narnije). Tokrat je sebe videla kot
Edmunda, za katerega Aslan umre. S poistovetenjem s knjižnim likom,
ki je zagrešil  izdajstvo, se je zavedla svoje grešnosti in potrebe po
odpuščanju ter zaradi občutka nemoči začela jokati. Pomoč ji je lahko
ponudil  le  Jezus.  Po  globokem  duhovnem  izkustvu  je  želela
intelektualno spoznati Boga. >>

6. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATINOM Lk 6,17.20–26

Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila
velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz
tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor
vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni
boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti  smejali  se boste. Blagor vam, kadar vas bodo
ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega!
Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav
tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo
že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti
žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav
tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«

Mašni nameni od 13.2.2022 do 20.2.2022:
nedelja, 13.2. Jordan Saški, redovnik

7:30h – za farane
10h  starši in sorodniki Molk 

in  Pavla Laknar, obletna, Rovtarske Žibrše 9
ponedeljek, 14.2. Sveti Valentin, mučenec

18h  Križajevi, Rovte 10
torek, 15.2. 18h – v zahvalo Materi Božji, Petkovec 6
sreda, 16.2. Julijana, mučenka in Onezim, škof

18h  iz družine Pivk in  Vilka Treven, Petkovec 38
četrtek, 17.2. Sedem svetih ustanoviteljev servitov, god

18h – V zahvalo, Rovte 125
petek, 18.2. 18h  Jesenovcovi, obletna, Rovte 83
sobota, 19.2. Sveti Konrad iz Piacenze, redovnik

  9h – maša na Vrhu Sveti Trije Kralji
nedelja, 20.2. 7. NEDELJA MED LETOM

Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka
7:30h – za farane
10h  Starši Nagode in brat Franc, godovna, 

Rovtarske Žibrše 14
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Preučila je različna verstva, na koncu pa je odgovore vedno našla v
Jezusu Kristusu, ki je bil na križu izenačen s popolno ljubeznijo. Želela
mu je brezpogojno pripadati, zato je postala kristjanka.

Po zaključku študija na Harvardu se je Jordan poročila, potem pa
vpisala doktorat iz teologije. Dolgo je svoj vrednost iskala v lastnih
dejanjih, danes pa se zaveda, da jo Kristus ljubi ne glede na to, kaj
počne. V njegovih očeh je vredna toliko, da je bil  zanjo pripravljen
umreti.

Marija Krebelj, posvečena sestra v Skupnosti Emanuel   
Beseda o Božjih posegih – Magnificat, februar 2022, št. 2, str. 18 – 19   



Ostala oznanila
Nova navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19
Obvezne maske v zaprtih prostorih zaradi COVID-19
Navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 od 8. 11. 2021
svete maše z ljudstvom omejene, obvezen PCT, v cerkvi je lahko 
v razdalji najmanj 1,5 m, za 1 osebo (ali ena družina ali člani 
gospodinjstva)
* V petek 11. februarja obhajamo Svetovni dan bolnikov. Ta dan obhajamo

god Lurške Matere božje. Na ta dan se spomnimo vse bolnikov in tistih, ki zanje 
skrbijo ter jim pomagajo lajšati bolečine in trpljenje, vseh zdravnikov in 
medicinskih sester ter prostovoljcev.
Papež Frančišek je napisal poslanico z naslovom: Bodite usmiljeni, kakor je 
usmiljen tudi vaš Oče (Lk 6, 36). 
Osrednja slovesnost, prilagojena trenutnim razmeram, bo v narodnem svetišču 
Marije Pomagaj na Brezjah, v petek 11. februarja, ob 10 uri, ki jo bo vodil msgr. 
dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof.

* V ponedeljek 14. februarja je po večerni maši v veroučni učilnici 
priprava na zakrament krsta za starše in botre. K pripravi starši prinesite 
rojstni list otroka in družinsko knjižico, botri pa, če so iz druge župnije, potrdilo o
sposobnosti za botra.

* Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita 
na informativna dneva na daljavo, ki bosta v petek 11. 2. 2022 ob 9.00 in 15.00 
in v soboto 12. februarja ob 9.00. Vse podrobnejše informacije najdete na 
spletni strani gimnazije: http://stanislav.si.

* Februarska maša za osvoboditev / ozdravljenje
tretja nedelja, 20. februarja 2022 ob 18. h, v cerkvi sv. Nikolaja v Logatcu.

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

6. 2.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb
13. 2.  Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Ana Štefanič
20. 2.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Drago in Nevenka Malavašič

 Pogrebne maše za mesec februar  Cilka Jereb
 Pogrebne pušice za mesec februar  Peter Istenič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.24, od 5.2. do 11.2. sk.1 in 2, od 12.2. do 18.2. sk.3, od 19.2. do 25.2.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 6.2.2022 do 20.2.2022, Leto XVIII. št. 3/430
Dekle s pravimi vprašanji

Jordan je od nekdaj okolico presenečala z drznimi in pronicljivimi
vprašanji. Njeni starši so bili ateisti. Njihovo temeljno prepričanje je
bilo, da si človek svojo vrednost določa sam prek svojega obnašanja.
Kot zelo bistra deklica je Jordan, ki se je zavedala, da ni najlepša ali
najboljša v športu, svojo identiteto gradila na občutku, da je od drugih
pametnejša.

Pri enajstih letih je zavestno sprejela prepričanje, da Bog ne obstaja.
V šolo je prinesla Sveto pismo, v njem poiskala nasprotja in verne
sošolce  izzivala  z  vprašanji.  Nanje  ji  niso  znali  odgovoriti,  kot  je
povedala za internetno stran 700 Club Interactive.

V srednji šoli je odkrila nasprotja tudi v svojem prepričanju. O sebi
je razmišljala kot o dobri osebi – toda zakaj je nekaj dobro oziroma
zlo? Od kod prihaja morala, če Bog ne obstaja. »Zakaj verjamem v
človekove pravice?« se je spraševala. Ker ji tudi drugi teh ugank niso
znali  razvozlati,  se  je  odločila,  da  bo  na  odgovore  počakala  do
študentskih let.

Vpisala se je na Harvard – eno najboljših univerz. Tam se je soočila
s  svojimi  mejami,  saj  je  ugotovila,  da  ni  več  najboljša  v  razredu.
Začela se je spraševati o sebi, kdo v resnici je in kaj ji daje vrednost.
Globoko  veren  prijatelj  je  njeno  razklanost  še  poglabljal.  Zopet  je
načel vprašanje o izvoru morale. 

Jordan je kot študijsko gradivo morala prebrati esej C. S. Lewisa.
Srečala se je z njegovo mislijo, da je Bog dobrota in da smo dobri tudi
ljudje, ko se ga trudimo posnemati. Ideja jo je pretresla, zato se je
odločila, da bo ponovno prebrala Sveto pismo, ne da bi ga kritizirala,
temveč poskušala razumeti. >> 


