
1. POSTNA NEDELJA
Evangelij: JEZUS ZAVRNE SKUŠNJAVCA Lk 4,1–13

Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset
dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je
postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.«
Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«

Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel:
»Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti  meni je izročena in lahko jo dam,
komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«

Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si
Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te
obvarujejo, in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadéneš ob kamen.« Jezus mu je
odgovóril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«

Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega.

Mašni nameni od 6.3.2022 do 12.3.2022
nedelja, 6.3. Koleta, redovnica

7:30h – za farane
10h  Štefan in vsi  Ošlajevi, Petkovec 6a
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

ponedeljek, 7.3. Sveta Perpetua in Felicita, mučenki
18h  Marija Trpin, obletna, dano Petkovec 35

torek, 8.3. Sveti Janez od Boga, redovni ustanovitelj
18h  Pavel Lukančič, Rovte 140

sreda, 9.3. Sveta Frančiška Rimska, redovnica
18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18 

in Zdravka Trpin in Majda Dolenc
četrtek, 10.3. 40 mučencev iz Armenije

18h  Julijana Treven, obletna in Slavko, Rovte 99
petek, 11.3. Benedikt, škof

18h – Križev pot; sveta maša:  starši, Viktor in Marija Lazar, 
godovna, Rovte 26

sobota, 12.3.
KVATRNA

Inocenc I., papež
  9h – maša na Vrhu Sveti Trije Kralji

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Mati mu je želela, da bi našel mir in veselje. »Mir in veselje je Jezus.

To  je  oseba,«  je  zaključila  in  začela  moliti,  da  bi  njen  sin  izkusil
srečanje z Bogom.

Ko je Graham prišel na prostost, se je odpravil v Kolorado. Njegovi
starši so bili na počitnicah v Mehiki, ko jih je ves iz sebe klical, da je
porabil  zdravila,  v  bolnišnici  pa  mu  nočejo  dati  novih.  Zaradi
oddaljenosti mu je Lore rekla, da zanj ne more storiti ničesar, razen da
mu pošlje nekaj denarja. Pogovor je zaključil  z besedami: »Nekoga
bom ranil.« Ko je odložil telefon, starši niso mogli več stopiti v stik z
njim. Zanj so lahko samo še molili in ga izročili Bogu. >>

2. POSTNA NEDELJA – PAPEŠKA
Evangelij: JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI Lk 9,28–36

Mašni nameni od 13.3.2022 do 20.3.2022:
nedelja, 13.3. 7:30h – za farane

10h  Brigita Lukan, obletna, Petkovec 35a
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

ponedeljek, 14.3. Pavlina, redovnica
18h  Marija Anžur, obletna, Rovte 113

torek, 15.3. Sveti Klemen Marija Dvoržak, redovnik
18h  starši Trpin, obletna, Rovte 83

sreda, 16.3. Sveti Hilarij in Tacijan, oglejska mučenca
18h  Anton Artač, obletna 

in vsi  iz družine Artač, Rovte 91
četrtek, 17.3. Sveti Patricij (Patrik), škof in misijonar

18h   iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28
petek, 18.3.
POSTNI petek

Sveti Ciril Jeruzalemski, škof in učitelj
18h – Križev pot; 
sveta maša:  Jože Arhar, godovna in obletna, Rovte 104d

sobota, 19.3. SVETI JOŽEF, mož blažene Device Marije,
slovesni praznik; ZAČETEK TEDNA DRUŽINE
18h  Jože Cigale, obletna in godovna in Majda mesec, 

Rovtarske Žibrše 30c
nedelja, 20.3. 3. POSTNA NEDELJA

7:30h – za farane
10h  Anton in Marija Lazar, obletna, Petkovec 19
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Nekaj tednov pozneje, ko sta bila Lore in Michael že doma, je znova

zazvonil  njun  telefon.  »Mama,  vse  sem  izgubil.  Na  razdalji  tisočih
kilometrov nisem poznal nikogar, toda spoznal sem Boga,« je povedal
Graham.  Izkusil  je  namreč  vizijo  pekla  in  spoznal,  da  tam niso  le
ljudje, ki trpijo večne muke, temveč je to prostor, kamor pridejo tisti,
ki  se  odločijo,  da bodo življenje izpeljali  na svoj  način.  Bog mu je
pokazal,  kakšno  bi  bilo  njegovo  življenje,  če  bi  sprejel  njegovo
ozdravljenje ali pa če bi priložnost zavrnil. »Razlika je bila ekstremna,«
je zaključil Graham. »Dal mi je izbiro in jo zelo poenostavil.« V dneh
po velikem odkritju je zdaj pomirjeni mladenič do ljudi okrog sebe čutil
ljubezen in sočutje. V svoji družbi je tako izstopal, da ga je izločila.

Po  tem dogodku  Graham ni  potreboval  več  zdravil  in  se  ni  več
zatekal v droge. »Jezus je edini  vir  miru, ki  sem ga našel,« trdi  v
pričevanju  za  oddajo  700  Club.  Molitve  njegovih  staršev  niso  bile
zaman. 

Marija Krebelj je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel  
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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 21. 2. 2022
svete maše z ljudstvom omejene, obvezen PCT, v cerkvi je lahko 
v razdalji najmanj 1,5 m 1 oseba (ali člani istega gospodinjstva)
* Na drugo postno nedeljo se spominjamo obletnice izvolitve papeža 

Frančiška. Za papeža je bil izvoljen 13. marca 2013. 
Njegovo geslo je: »Z usmiljenjem in izvolitvijo«. Po obeh mašah bomo 
Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem.

* Med 19. in 25. marcem tradicionalno obhajamo Teden družine. Lani smo
z 19. marcem, na praznik svetega Jožefa, vstopili v leto družin, ki se bo 
zaključilo letos junija z 10. svetovnim srečanjem družin v Rimu. Teden družine 
bo uglašen s temo svetovnega srečanja družin, katerega geslo je: »Družinska 
ljubezen, poklicanost in pot k svetosti«. 
Od 19. do 25. marca bomo lahko vsak dan od 20.00 do 20. 20 preko spleta 
prisluhnili družinam iz vseh slovenskih škofij in večjih družinskih organizacij, ki 
delujejo v Cerkvi v Sloveniji. V družinah želimo poživiti molitev rožnega venca.

* Postna spodbuda 40 dni brez alkohola. Letošnje geslo spodbude nosi 
naslov »Smej se«. Pobuda 40 dni brez alkohola, ki jo v slovenski prostor letos 
pošiljamo sedemnajstič, je zasnova kot odpoved, ki je izraz solidarnosti z vsemi, 
ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica pitja alkohola. Postna 
spodbuda traja od pepelnice 2. marca do velike sobote 16 aprila 2022. V vsaki 
slovenski družini trpijo zaradi posledic alkohola. Alkohol je najbolj razširjena 
droga v Sloveniji.

* V sredo 16. marca bo v cerkvi po maši srečanje za starše letošnjih 
birmancev osme in devete skupine.

* Maša za osvoboditev / ozdravljenje tretja nedelja, 20. marec 2022 ob 18. h,
v cerkvi sv. Nikolaja v Logatcu.

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

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

 Pogrebne maše za mesec marec  Marija Lukančič
 Pogrebne pušice za mesec marec  Niko Skvarča
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.5, od 5.3. do 11.3. sk.6, od 12.3. do 18.3. sk.7, od 19.3. do 25.3.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 6.3.2022 do 20.3.2022, Leto XVIII. št. 5/432
»Dal mi je izbiro«

Lore  in  Michael  Cottones sta  se  poročila  v  zrelih  letih.  Takoj  sta
začela načrtovati družino in po desetih mesecih se jima je rodil  sin
Graham. Njegova vzgoja je bila zelo težavna, vendar se mati in oče
tega nista takoj zavedla, saj z otroki prej nista imela veliko izkušenj.
Deček je bil zelo nemiren, ni imel prijateljev, drugi otroci pa so se mu
posmehovali. Zdravniki so pri njem diagnosticirali motnjo pozornosti s
hiperaktivnostjo.  Starši  so  sčasoma  slutili,  da  ima  tudi  resen
primanjkljaj  pri  navezovanju  socialnih  stikov.  Pogosto  so  bili  priča
njegovim  strašljivim  čustvenim  izbruhom.  Namesto  mirnega
družinskega življenja sta imela Lore in Michael neprestano občutek, da
morata otroka zaradi neprimernega vedenja kaznovati.

Ko  je  bil  Graham  star  10  let,  so  strokovnjaki  pri  njem  potrdili
aspergerjev  sindrom,  kar  je  starše  nekoliko  pomirilo,  saj  so  lahko
končno malo bolje razumeli njegovo obnašanje. 

Nekega dne, ko je bil dvanajstletni Graham še posebej naporen, se
je njegova mama zaprla v sobo in v obupu vpila k Bogu, da sama ne
zmore več prenašati vsega. Prosila ga je, naj kaj stori. Iznenada je v
svoji notranjosti začutila Božji odgovor: »Graham bo uspel!« »Kaj?« je
na  glas  začudena  izdavila.  In  enak  odgovor  je  zopet  odzvanjal  v
njenem srcu.

Dogodek  jo  je  okrepil  za  čas,  ko  so  se  težave  stopnjevale.  Pri
trinajstih letih je Graham začel kaditi marihuano, se samopoškodovati,
da bi tako sprostil anksioznost, v hiši je začel podtikati požare, višek
pa je bil, ko je očeta poškodoval s kamnom. Posredovala je policija in
njegovemu  početju  doma  naredila  konec.  Odvedli  so  ga  v  zapor,
potem  pa  je  zaradi  vlomov  krožil  med  zaporom  in  psihiatrično
bolnišnico, kjer so pri njem odkrili vrsto duševnih motenj. >> 


