
7. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: BODITE USMILJENI, KAKOR JE BOG USMILJEN Lk 6,27–38

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje
sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo,
in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še
drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in
če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam,
storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki
ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno
priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti
nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako.
Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali.
In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih
in hudobnih.  Bodite usmiljeni,  kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne boste
sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se
vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S
kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.«

Mašni nameni od 20.2.2022 do 26.2.2022
nedelja, 20.2. Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka

7:30h – za farane
10h  Starši Nagode in brat Franc, godovna, 

Rovtarske Žibrše 14
ponedeljek, 21.2. Sveti Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj

18h  Janez in Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
torek, 22.2. SEDEŽ APOSTOLA PETRA, praznik

18h  starši Jurca, obletna, Petkovec 19
sreda, 23.2. Sveti Polikarp, škof in mučenec

18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7
četrtek, 24.2. SVETI MATIJA, apostol, praznik

18h  Valentin Sivec, Rovtarske Žibrše 1
petek, 25.2. Sveta Valburga, opatinja

18h  starši Jereb in sorodniki, obletna, Rovte 133
sobota, 26.2. 18h  Miroslav Moljk, Rovtarske Žibrše 4

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Mi, škofje, moramo zaščititi te ženske, ki so podoba Cerkve, kadar
opravljajo  zahtevne  naloge,  kadar  so  obrekovane  in  preganjane.
Preganjanim  je  namenjen  zadnji  izmed  blagrov.  Gospod  je  rekel:
»Blagor tistim, ki so preganjani in zasramovani!« Toda, nevarnost pri
tem je, da rečemo: »Bom že nekako shajal s tem, kar me teži.« Ne,
ne,  poslušajte:  ko  vas  preganjajo,  govorite!.  Z  vašo  skupnostjo,  s
predstojnikom,  vsemi: prosite za nasvet, razločujte – spet smo pri tej
besedi. Nekega dne sem srečal omenjeno redovnico. Jokala je in mi
rekla: »Poglej pismo, ki sem ga prejela iz Rima – ne bom povedal od
kod – kaj naj storim?« »Si hči Cerkve?« »Da!« >>

8. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: GOVORJENJE RAZODEVA ČLOVEKOVO NOTRANJOST Lk 6,39–45

Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne
bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor
njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne
opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem
očesu,‹  če  sam ne  vidiš  bruna  v  svojem očesu?  Hinavec,  odstrani  najprej  bruno  iz
svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.

Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober
sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in
grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca
dobro,  hudoben  pa  iz  hudobnega  húdo;  iz  preobilja  srca  govorijo  namreč  njegova
usta.«si  ljudje  lepo  govorili  o  vas,  kajti  prav  tako  so  njihovi  očetje  delali  z  lažnimi
preroki!«

Mašni nameni od 27.2.2022 do 6.3.2022:
nedelja, 27.2. 7:30h – za farane

10h  iz družine Jereb in starši Lazar, Rovte 125
ponedeljek, 28.2. Roman, opat

18h  starši Jereb, obletna in brat Pavle, Rovte 132
torek, 1.3. Albin, škof

18h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
sreda, 2.3. PEPELNICA, strogi post, začetek postnega časa

18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
Med mašo je spokorni obred pepelenja

četrtek, 3.3. Kunigunda, spokornica
18h  Rozalija Musec (Vidmarjeva)

petek, 4.3.
Prvi petek
POSTNI petek

Sveti Kazimir, kraljevič
18h – Križev pot; sveta maša:  Pavel Lukan, obletna, 

Praprotno Brdo 18

sobota, 5.3.
Prva duhovniška

18h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127

nedelja, 6.3. 1. POSTNA NEDELJA
7:30h – za farane
10h  Štefan in vsi  Ošlajevi, Petkovec 6a
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

********************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

»Želiš  ubogati  Cerkev?« »Da!« »Odgovori,  da  boš poslušna Cerkvi,
nato pa pojdi k svoji predstojnici, vrni se v svojo skupnost, k svojemu
škofu – to sem bil  jaz – in Cerkev ti  bo povedala, kaj stori,  ne pa
pismo, ki je prišlo iz 12.000 kilometrov oddaljenega kraja.« Pisal je
nekdo, ki je bil blizu sovražnikom te redovnice in jo obrekoval. Bodite
pogumne, toda s ponižnostjo, razločevanjem, molitvijo in dialogom.



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 1 oseba (ali člani istega gospodinjstva)
* Veroučenci 8. in 9. skupine bodo pri verouku prejeli birmanske prijavnice. 

Izpolnjene bodo oddali pri verouku do 15. marca. Če ima birmanec botra iz 
druge župnije, naj prinese tudi potrdilo o sposobnosti za birmanskega botra.

* Redno srečanje članov Župnijske Karitas v četrtek 24. februar po večerni maši.

* V sredo 2. marca obhajamo PEPELNICO, dan strogega posta in zdržek. 
Med mašo je blagoslov pepela in spokorni obred pepelenja. V začetku 
maše skupno kesanje odpade.
Postni čas traja 40 dni in se konča na Veliki petek. Cerkev nam v tem 
času priporoča razne spokorne pobožnosti in vaje: molitev križevega pota, 
odpoved raznim razvadam in prizadevanje, da storimo več dobrega.

* Pobožnost Križevega pota bomo molili na postne petke pred mašo, ob 
nedeljah pa kot samostojno pobožnost ob 14 uri.

* Na prvi petek v mesecu marcu (4.3.) bom v dopoldanskem času obiskal
po domovih bolne in starejše. Po večerni maši bomo zmolili litanije in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu marcu (5.3.) bomo po večerni maši zmolili litanije in 
molili za nove duhovne in redovne poklice ter prejeli blagoslov Z Najsvetejšim.

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

20. 2.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Drago in Nevenka Malavašič
27. 2.  Marja Čuk in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb
2. 3.  ob 18h – Marja Čuk in Cilka Jereb
6. 3.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Drago in Nevenka Malavašič

 Pogrebne maše za mesec februar  Cilka Jereb
 Pogrebne maše za mesec marec  Marija Lukančič
 Pogrebne pušice za mesec februar  Peter Istenič
 Pogrebne pušice za mesec marec  Niko Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.3, od 19.2. do 25.2. sk.4, od 26.2. do 4.3. sk.5, od 5.3. do 11.3.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 20.2.2022 do 6.3.2022, Leto XVIII. št. 4/431
Papeževa Svetovna Mreža molitve
Molitveni namen za mesec februar: 
ZA REDOVNICE IN POSVEČENE
Molimo za redovnice in žene v posvečenem življenju, hvaležni za

njihovo  poslanstvo  in  njihov  pogum,  da  bi  še  naprej  iskale  nove
odgovore na izzive našega časa.

Vse redovnice, vse posvečene žene, živite mistično! V zakonu ste in
poklicane  k  materinstvu.  To  je  poklicanost  k  delovanju  za  Mater
Cerkve in Mater Marijo. Toda tisti, ki vam to govorijo, mislijo, da biti
mistik pomeni biti mumija in vselej moliti kot mumija.... Ne, ne. Moliti
in delati morate skladno z vašo lastno karizmo. Ko vas karizma vodi k
delu z begunci in z ubogimi, morate to storiti. Rekli vam bodo, da ste
»komunistke« in to je še najmanj, kar bodo dejali o vas. A vseeno
morate  to  storiti.  Kajti  k  temu  vas  vodi  karizma.  Spominjam  se
redovnice  v  Argentini,  ki  je  bila  provincialka  svojega  reda.  Dobra
ženska, še vedno dela... približno mojih let je, da. Bori se proti tistim,
ki trgujejo z ljudmi, celo z mladoletniki. Spomnim se, da so jo pod
vojaško diktaturo v Argentini želeli zapreti in so pritiskali na nadškofa
in  na  vrhovnega  predstojnika,  češ  da  je  komunistka.  Nato  pa  je
postala provincialka in rešila mnogo, mnogo deklic! Da, to je Križ. Kaj
so  govorili  o  Jezusu?  Da  je  Belcebub,  da  ima  Belcebubovo  moč.
Obrekovanje:  bodite  pripravljene  nanj.  Če  delate  dobro,  čem  z
molitvijo pred Bogom jemljete nase posledice svoje karizme in stopate
dalje, se pripravite na klevetanje in obrekovanje, saj si je Gospod sam
izbral takšno pot! >> 


