
3. POSTNA NEDELJA
Evangelij: POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN Lk 13,1–9

Mašni nameni od 20.3.2022 do 26.3.2022
nedelja, 20.3. 7:30h – za farane

10h  Anton in Marija Lazar, obletna, Petkovec 19
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

ponedeljek, 21.3. Serapion, škof in mučenec
18h  Jože Treven, godovna in Martin Pavlin, obletna, 

Rovte 13
torek, 22.3. Lea, spokornica

18h  Veronika Mivšek, trideseti dan, 
Rovtarske Žibrše 37

sreda, 23.3. Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof
18h  Jožef Čuk, godovna, Rovte 117

četrtek, 24.3. Katarina Švedska, redovnica
18h – V zahvalo za zdravje, Petkovec 6a

petek, 25.3.
POSTNI petek

GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI, slovesni praznik
18h – Križev pot; 
sveta maša:  Rozalija Trček, obletna in Frančišek, Rovte 114
Sklep »Tedna družine«

sobota, 26.3. Evgenija, mučenka
11:30h – V zahvalo za 90 let življenja in za zdravje, Rovte 126
18h  Marjan Brenčič, godovna, Petkovec 39

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Na veliki  četrtek,  ko  je  z  apostoli  prelomil  kruh,  je  postavil  evharistijo  in  jim

naročil,  naj  to  delajo  v  njegov spomin  (prim.  Lk  22,19).  To  je  rekel,  ker  se  je
zavedal, da ga bodo prav ti možje zapustili, da bo sam šel na križ. Ko je tisti večer
učencem  umival  noge,  je  to  storil  tudi  Judu,  čeprav  je  vedel,  da  ga  bo  izdal.
Osupljivo je, da se Jezus ni vdal zameri ali zagrenjenosti zaradi Judovih nakan.

Na veliki petek je ohranil mir in zaupanje v Boga, ko je stal pred Pilatom, ki je imel
oblast, da ga usmrti. Tudi ko je visel na križu, je svojim morilcem namenil samo
besede usmiljenja: »Oče, odpústi jim,« je molil, »saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34).

Jezus se nikoli ni oddaljil od Očetovega načrta. Vztrajal je do zadnjega trenutka,
ko je lahko rekel: »Izpolnjeno je« (Jn 19,30). Storil je to, zaradi česar ga je Oče
poslal na svet: »Da bi dal svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Mr 10,45).

Vsi smo izvoljeni  Povedal bom, kako sem bil izvoljen. Maja 1971 sem šel na
prvo srečanje molitvene skupine. Obiskal sem prijatelja, ki je doživel, da ga je Božja
milost osvobodila zasvojenosti z mamili. Ko sem sedel zraven njega v zadnjem delu
prostora,  sem opazoval  ljudi,  ki  so  prepevali  in  z  glasno molitvijo  slavili  Jezusa.
Nenavadno sem se počutil.  Bistvo  moje  tedanje  vere  je  bilo  navsezadnje  redna
udeležba svete maše, prizadevanje, da bi bil dober in ne bi pristal v peklu.

Toda ko sem sedel tam ter poslušal prepevanje in slavljenje, sem Božjo ljubezen
začutil na nov in silovit način. Predstavljal sem si Jezusa na križu, ki daruje življenje
prav zame.  >>

4. POSTNA NEDELJA
Evangelij: IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU Lk 15,1–3.11–32

Mašni nameni od 27.3.2022 do 3.4.2022:
nedelja, 27.3. Prehod na poletni čas - kazalce za 1 uro naprej!

Gelazij, škof
7:30h – za farane
10h  Minka Treven, Rovtarske Žibrše 16b
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

ponedeljek, 28.3. Milada (Marija Praška), devica
19h  Marjan Moljk, godovna, Rovtarske Žibrše 4

torek, 29.3. Štefan IX., papež
19h  starši, bratje in sestre Petrovčič, obletna, 

dano Rovtarske Žibrše 41
sreda, 30.3. Janez Klimak, opat

19h  Jože in Gabrijela Kržišnik, godovna, Rovte 5
četrtek, 31.3. Kornelija, mučenka

19h  starši Lukančič, Rovte 127
petek, 1.4.
POSTNI petek
Prvi petek

Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec
19h – Križev pot; 
sveta maša:  Jože Malavašič, godovna, Rovte 104f

sobota, 2.4.
Prva duhovniška

Sveti Frančišek Paolski, puščavnik
Dan celodnevnega češčenja v župniji
  9h  Ciril Malovrh in Ivanka, Praprotno Brdo
18h  Pavla Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

nedelja, 3.4. 5. POSTNA NEDELJA – TIHA
Sikst I., papež in mučenec
7:30h – za farane
10h  Marjan Moljk, Rovtarske Žibrše 4
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Od nekdaj mi je bilo načeloma jasno, da me Bog ljubi, toda tisti večer sem začutil
njegovo ljubezen v globini  srca.  To je bil  najboljši  dan mojega življenja in je še
vedno. Tisti večer sem se zavedel, da me je Bog izbral in me spodbuja, naj tudi jaz
izberem  njega.  Življenje  se  mi  je  od  tistega  trenutka  za  vedno  spremenilo.  Za
Gospoda sem hotel delati vse, kar je v mojih močeh; hotel sem obroditi obilen sad
zanj (prim. Jn 15,5).

Prepričan sem, da je Jezus izvolil vsakogar izmed nas. Ni pomembno, ali se lahko
spomnimo  določenega  trenutka  ali  ne,  trdno  verjamem,  da  nas  je  zadolžil,  da
obrodimo sad zanj in za njegovo Cerkev. Še preden smo se rodili, nas je Bog odbral
in rekel: »Rad te imam. Izbral sem te. Za tvoje življenje imam čudovit načrt, da boš
gradil mojo Cerkev in obrodil dober sad zame.« Zato na začetku postnega časa, ko
se veselimo velike noči, pomislimo, kako lahko obrodimo dober sad: doma, v župniji,
pri ubogih. Zato se odločimo, da bomo živeli za Jezusa, ki nas je izvolil.  Joe Difato
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Ostala oznanila
* 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.

* V ponedeljek 21. marca je po večerni maši v veroučni učilnici priprava 
na krst za starše in botre. K pripravi prinesite rojstni list otroka, družinsko 
knjižico, botri pa, če so iz druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra.

* Dne 2. marca 2022 je Nadškofija Ljubljana – Ordinariat, potrdil izbrane člane 
Župnijskega pastoralnega sveta za župnijo Rovte za mandatno obdobje 2021 -
2026. Prvo srečanje članov novega ŽPS bo v sredo 23. marca po večerni
maši v veroučni učilnici.

* V petek 25. marca obhajamo slovesni praznik Gospodovega 
Oznanjenja Mariji. Ta dan sklepamo tudi Teden družine. Sveta maša bo ob 18
uri. Pred mašo je kratek križev pot.

* Na prvi petek v mesecu aprilu (1. 4.) bom v dopoldanskem času obiskal
in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije in posvetilno molitev ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V soboto 2. aprila je v župniji celodnevno češčenje. Sveti maši bosta ob
9. uri in ob 18. uri. Prilika za sveto spoved bo dopoldne od 8. ure do 12. 
ure, popoldne pa od 15. ure do 18. ure. Na razpolago bo tuj spovednik.

* Nadškofija Ljubljana je dne 3. marca 2022 potrdila člane Župnijskega 
gospodarskega sveta za župnijo Rovte za dobo petih let. Teh je devet.

* 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

20. 3.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Branka in Klemen Jereb
25. 3.  18h – Helena Rupnik in Ana Štefanič
27. 3.  Marja Čuk in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Ana Štefanič
2. 4.  ob 9h – Marija Lukančič  ob 18h – Ema Kavčič
3. 4.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Branka in Klemen Jereb

 Pogrebne maše za mesec marec  Marija Lukančič
 Pogrebne maše za mesec april  Franja Tušar
 Pogrebne pušice za mesec marec  Niko Skvarča
 Pogrebne pušice za mesec april  Anton Lukančič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.7, od 19.3. do 25.3. sk.8, od 26.3. do 1.4. sk.9, od 2.4. do 8.4.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 20.3.2022 do 3.4.2022, Leto XVIII. št. 6/433
Izvolil sem vas

Jezus nas je poklical, da bomo z njim … vekomaj
Ozadje  zgodbe  Najprej  moramo  razumeti  »ozadje  zgodbe«  v  Janezovem

evangeliju. Jezus je v tem evangeliju vedno znova poudarjal,  da ne dela sam od
sebe, marveč samo to, kar mu naroča Oče.
– Učencem, ki  so ga ravnokar  prepričevali,  naj  vendar  nekaj  pojé,  je  odgovoril:
»Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo
delo« (Jn 4,34). 
– Potem ko je ozdravil hromega moža, je rekel Judom, ki so mu nasprotovali: »Sin
ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela Oče; kar namreč
dela on, dela enako tudi Sin. Kajti Oče ima Sina rad in mu pokaže vse, kar dela sam,
in še večja dela od teh mu bo pokazal, tako da se boste čudili« (Jn 5,19–20).
– Skupini ljudi, ki so že skoraj verovali vanj, je dejal: »Ničesar ne delam sam od
sebe, ampak govorim to, kar me je naučil Oče. On, ki me je poslal, je z menoj. Ni me
pustil samega, kajti jaz vedno delam to, kar je všeč njemu« (Jn 8,28–29).
– Jezus je proti koncu javnega delovanja pojasnil svoje delo, rekoč: »Kajti nisem
govoril sam od sebe, temveč Oče, ki me je poslal, mi je zapovedal, kaj naj rečem in
kaj naj govorim« (Jn 12,49).
– Na večer, preden ga je Juda izdal, je v zadnji molitvi Očetu rekel: »Jaz sem te
poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim« (Jn
17,4).

Jezus je bil vsekakor prepričan, da ravna in govori samo v skladu z Božjo voljo in
načrtom. Seveda bi vedno lahko delal po svoje, vendar je sklenil,  da tega ne bo
storil. Srce je imel uglašeno z Očetom, zato je znal prepoznati njegovo voljo, saj ga
je ljubil. Ker ga je ljubil, je delal samo to, kar mu je naročil Oče.

Jezusove poslednje ure Od vseh izrazov Jezusove odločnosti, da bo delal samo
to, kar mu naroča Oče, se nič ne more primerjati z dogodki na veliki četrtek in petek.
V teh zadnjih urah, ko je bilo njegovo življenje v nevarnosti, je kljub vsemu sklenil
izpolnjevati Očetovo voljo. >> 


