
Postna postava

Postni čas, ki se prične s  pepelnično sredo nas vsako leto pripravlja na
Veliko noč. Naj bo to res čas milosti,  duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih
bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti:
 Strogi post je na Pepelnično sredo in Veliki petek. Ta dva dneva se

le enkrat  do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi.  Strogi  post
veže od izpolnjenega 18 leta do začetka 60 leta.

 Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali  ljubezni  do bližnjega.  Zdržek od mesnih jedi  veže
vernike od izpolnjenega 14 leta.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v
družini (poroka, pogreb …) post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in
redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.

Seveda  se  moremo  odpovedati  tudi  drugim  stvarem  kot  so:  vdajanju
alkoholu, kajenju, pretiranemu gledanju televizije, ponočevanju, raznim zabavam
in  razvadam.  Svoje  moči  usmerimo  predvsem  v  to,  da  bomo  storili  čimveč
dobrega, morda bomo poživili družinsko molitev, se redno udeleževali nedeljske
maše,  križevega  pota,  pomagali  nekomu,  ki  je  v  stiski,  mu  dali  priznanje  in
namenili dobro besedo.

Prerok Joel nas v postnem času vabi: »Obrnite se k meni z vsem srcem, s
postom in z jokom in srčno bolečino!! Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil«.
(Je 2,12-13).
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8. Navadna nedelja

Evangelij: NEBEŠKI OČE SNUBI SVOJE LJUDSTVO PO SINU      Mr. 2,18-22  
Iz Svetega Evangelija po Marku.

Janezovi učenci in farizeji so se postili.  K Jezusu so prišli  neki ljudje in mu rekli: »Zakaj se
Janezovi učenci in učenci farizejev postijo, tvoji učenci pa se ne postijo?« Jezus jim je rekel: »Ali
se morejo svatje postiti, ko je ženin med njimi? Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo
postiti. Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat, tisti dan, se bodo postili.
Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko, sicer nov našiv stari obleki kaj odtrga in
nastane hujša raztrganina.  In  nihče ne vliva novega vina v stare  mehove,  sicer  vino razžene
mehove in je z mehovi vred uničeno, ampak dajejo novo vino v nove mehove.«

Mašni nameni od 26.2. do 4.3. 06:
Nedelja, 26.2. 7.30h - za farane

10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37
Ponedeljek, 27.2. Gabrijel žalostne Mater božje, redovnik

18h  Ivanka in Franc Kogovšek, Rovte 118
Torek,  28.2. 18h   Francka Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo  7
Sreda, 1.3. Pepelnica - začetek postnega časa 

strogi post in zdržek
18h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14

Četrtek, 2.3. 18h  Janez Brenčič, godovna, Petkovec 14

Petek, 3.3.
Prvi Petek

18h  Julijan Čuk

Sobota, 4.3.
Prva sobota

8h   Katarina in Janez Martinčič, godovna, Rovte 44



Znamenje: Križ

V Kristusovem času  je  bil  križ  sramotilno  znamenje,  znamenje  ponižanja,
popolne odvisnosti od drugih. Jezus je križ uporabil zato, da bi dokazal, kako je
Bog velik. Sposoben je bil spremeniti in povišati v najveličastnejše znamenje to,
kar je sicer uničevalo človeka, kar je bilo zanj največje ponižanje. 

Križ je središče naše vere. In to križ, ki je že obsijan z zarjo velikonočnega
jutra,  z  zmagoslavjem  Kristusovega  vstajenja.  Križ  naj  nam vsak  dan  znova,
posebno  ob  bridkih  preizkušnjah,  trpljenju  ali  odločilnih  korakih  proti  nejasni
prihodnosti, glasno govori o Božji ljubezni, ki se je v Križanem sklonila v vsakršno
naše trpljenje in nam prinesla odrešenje. Naše trpljenje prek križa postaja pot k
poveličanju s Kristusom. 

Križ ob oltarju pomeni tudi istovetnost med daritvijo na Kalvariji in daritvijo
na oltarju. Križ je hkrati tudi simbol blagoslova, ki prihaja od Kristusa, saj se ob
križu zahvaljujemo za njegovo delo odrešenja človeškega rodu.  



1. Postna nedelja

Evangelij: JEZUSA SATAN SKUŠA IN ANGELI MU STREŽEJO     Mr. 1,12-15
                                                                                     
Iz Svetega Evangelija po Marku

Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil
je med zvermi in angeli so mu stregli.
Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se
je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«

Mašni nameni od 5. 3.  do 12. 3. 06:
Nedelja, 5.3. 7.30h - za farane

10h   Franc Celarc, obletna, Petkovec 34
14h   Križev pot

Ponedeljek, 6.3. 18h  Anton Trpin, 30 dan
Torek, 7.3. 18h  Katarina Oblak, obletna, Rovte 13
Sreda, 8.3. Janez od Boga, redovnik

18h  Leopoldina in Stanko Kokelj, Rovte 114
Četrtek, 9.3. 18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18
Petek, 10.3. 18h  Gašper Logar, obletna, Rovte 85
Sobota, 11.3.
Kvatrna

8h  Starši Martinšek in Marinka

Nedelja, 
12.3.2006

2. Postna nedelja
7.30h - za farane
10h  Ivanka Pivk, Rovtarske Žibrše 28
14h  Križev pot




Znamenje: Pokrižanje 

Duhovnik začne bogoslužje v znamenju križa. Gotovo smo nekateri naredili
križ že zjutraj, ko smo se zbudili. Nekateri ga naredijo, ko se poslavljajo od doma.
Tudi ob vstopu v kapelo se pokrižamo z blagoslovljeno vodo v spomin na svoj krst.

Križ  naredimo na  čelu,  s  tem pokažemo,  da  smo z  razumom pripravljeni
sprejeti Božjo besedo, na ustnicah v znamenje, da jo bomo z govorjenjem širili, na
prsih pa, da bomo Božjo besedo nosili v srcu in po njej tudi živeli. 
Poznamo pa tudi veliki križ, to je križ od čela do prsi in od leve do desne rame. Pri
tem polglasno ali po tihem izrečemo kratko molitev: »V imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha«. S tem izpovedujem vero v Boga nad nami, med nami in v nas.
Zato je prav, da križa ne delamo samo iz navade, temveč osebno, zbrano, z živo
zavestjo, kaj more ob tem našem dejanju napraviti Bog v naši duši. 



Ostala oznanila:
* S ponedeljkom 27.2. pričnemo z rednim veroukom.
*  Birmanci boste pri  verouku prejeli  birmanske prijavnice. Kdor želi
prejeti zakrament  Svete Birme, naj prijavnico  odda v enem tednu od
prejema pri  verouku.  Nujno vpišite tudi ime svojega birmanskega
botra (pogoji  zanj so napisani  na prijavnici).  Kdor ima botra iz  druge
župnije,  naj  do  konca  marca  prinese  potrdilo  o  sposobnosti  za
birmanskega botra.
*  Na pepelnično sredo je med mašo  obred pepelenja, kot znamenje
spokornosti in priprave na začetek postnega časa.
* Za  prvi petek bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in
ostarele po domovih.
* Pobožnost Križevega pota bomo imeli vsak petek pred sveto mašo,
ob nedeljah pa popoldne ob 14. uri. Prav primerno bi bilo, da bi Križev
pot  vodili  tudi  člani  Župnijskega  pastoralnega  sveta,  Župnijske
Karitas, bodoči birmanci, pevci in mladina.
* V sredo 22.2. je Sveti Oče Benedikt XVI imenoval nove kardinale,
med njimi tudi bivšega ljubljanskega nadškofa dr. Franca Rodeta. To je
že tretji slovenski kardinal.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

26.2. Cilka Jereb in Klavdija Kogovšek Marjana Kunc in Mojca Mlinar
5.3. Franja Tuša in Srečo Nartnik Ana Lukančič in Matjaž Gnezda 
12.3. Rezka Kavčič in Tamara Trpin Mojca Skvarča in Marja Čuk
Pogrebne maše v Marcu Mojca Skvarča

Ministriranje:

Teden od 26.2. – 5.3. Jaka Logar st., Jaka Logar ml.,
Primož Arhar in Damjan Petkovšek

Teden od 5.3. – 12.3. Lovrenc Skvarča, Jernej Lazar,
Vid Treven in Jan Cigale

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

Druga postaja Križevega pota

Molče je sprejel Jezus obsodbo.
Zdaj prineso križ, naj ga obsojenec sam nese na morišče.
Gospod sprejme križ. Ne da si ga naložiti, ves odločen se ga oklene.


