
Postni čas
Štiridesetdnevni  postni  čas  traja  od  pepelnice,  to  je  od  pepelnične

srede do Velikega četrtka in je namenjen pripravi za praznovanje Velike
Noči, ki je spomin Kristusovega vstajenja od mrtvih.

Izraz  pepelnica  prihaja  od  pepelenja,  obreda  pri  katerem duhovnik
verniku  posuje  na  glavo  blagoslovljeni  pepel  iz  butar  cvetne  nedelje.
Stavek, ki ga izgovori duhovnik: »Poni človek da si prah in da se v prah
povrneš«, je opozorilo, da je človeško življenje in vse na svetu minljivo.
Posipanje s pepelom, ki so ga poznali že Izraelci v Stari zavezi, je hkrati
znamenje kesanja in spokornosti, zato je primerno za začetek postnega
časa.

Post pomeni premagovanje v jedi in odpoved dobrinam, ki jih imamo,
da bi  mogli  s  prihrankom v obliki  miloščine pomagati  ljudem, ki  so v
stiski. Naši predniki, ki so svojo pripadnost Krščanstvu jemali resno in
svoje življenjske navade usklajevali z cerkvenimi zapovedmi, si nekdaj
ves postni čas niso privoščili mesa in za zabelo uporabljali samo maslo ali
olje, ne svinjske masti kakor sicer. To je bilo mogoče, ker so imeli ljudje
prehrano doma. Danes,  ko so mnogi  zaradi  poklicne dejavnosti  zunaj
doma odvisni od preskrbe, ki jo daje delodajalec, je postna postava zelo
olajšano, če ali dokler človek nima vpliva na življenjske okoliščine.

Nekdaj je vsako veseljačenje v postnem času veljalo za nespodobno.
Zato  takrat  ni  bilo  ne  veselic,  ne  bučnega  svatovanja  in  ne  plesa.
Podeželski godci so imeli počitnice do Velike noči. Nekateri kadilci so se
odrekali tudi tobaku.

>>
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6. Navadna nedelja – svetovni dan bolnikov

Evangelij: BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATINOM              Lk 6,17.20-26

Iz Svetega Evangelija po Luku
Potem je šel z njimi 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 govoril: »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 poskočite 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 11.2. do 17.2.2007:
Nedelja 6. Navadna nedelja- Lurška Mati Božja

7:30h za farane 
10h   Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18
in  Frančiška in Slavko Rupnik, iz Argentine
15h  Marija Slabe, pogrebna, Petkovec 32

Ponedeljek 18h  Julijan Čuk, obletna, Rovtarske Žibrše 23
Torek 18h  Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38
Sreda Sv. Valentin, duhovnik in mučenec

18h  Valentin Križaj, godovna, Rovte 10
Četrtek 18h  Frančiška in Anton Artač, godovna
Petek 18h  Marija Slabe, osmi dan, Petkovec 32

Sobota 8h  Anton Bizjak, Rovte 27
 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Znamenja pokornosti so bile razne pobožnosti, ki jih je Cerkev dopuščala
poleg rednega bogoslužja. Ena takih je bila molitev žalostnega rožnega
venca  za  eno  ali  evharističnimi  pesmi  za  napoved  »skrivnosti«
Jezusovega trpljenja. Ta molitev je zelo stara, saj segajo njeni začetki v
drugo polovico 15. stoletja, je torej še v predreformacijsko. Sprva so jo
imenovali »Gospodovo peterno prelivanje krvi«. To dokazujejo nekatera
besedila, ki po izvoru niso liturgična. Enega takih primerov je sredi 19.
stoletja zapisal  v Framu tamkajšnji  župnik O. Caf,  žal  samo besedilo,
čeprav Caf melodije ni zapisal,  je zagotovo obstajala. Saj je v našem
bogatem pesniškem izročilu cela vrsta pesmi za žalostni rožni venec. Saj
ga  niso  peli  samo v postnem času,  marveč redno med bedenjem pri
mrliču. Besedila, eno lepše od drugega so izraz pristne, preproste ljudske
pobožnosti,  pri  vsej  poetičnosti  vendar  ne  skladne  ampak  življensko
stvarne. 

Povzeto po knjižici dr,. Zmage Kumer: Od pusta do majnice.
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7. Navadna nedelja

Evangelij: BODITE USMILJENI, KAKOR JE BOG USMILJEN    Lk 6,27-38

Iz Svetega Evangelija po Luku

»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 sodite 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 18.2.  do 25.2.07:
Nedelja 7:30h za farane 

10h  Franc Celarc, obletna, Petkovec 34
Ponedeljek 18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
Torek 18h  Cvetka Kavčič, dano iz Stomaža
Sreda Pepelnica – začetek 40. dnevnega postnega časa 

– strogi post in zdržek
Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj
18h  Jože in Marijana Arhar, godovna, Petkovec 11

Četrtek Sedež apostola Petra - praznik
8h  Valentin Križaj, Rovte 10

Petek - postni Sv. Polikarp, škof in mučenec
18h – Križev pot, sv, maša za  iz družine Skvarča, Rovte 7

Sobota  Sv. Matija, apostol
8h  Marija Trpin, obletna, Rovte 122

Nedelja 1. Postna nedelja
7:30h za farane 
10h   Rudolf, obletna, Rovte 55
14h – Križev pot

==================================================================================

Ministriranje:
Teden od 11.2. – 18.2. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin 
Teden od 18.2. – 25.2. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik
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Ostala oznanila:
* V sredo 14.2. je  v župnišču srečanje za člane ŽPS. Srečanje bo ob 

19:30h, tema srečanja je: kdo ovira Sveto Pismo? (gl. Naše poslanstvo št.40
str.65-71)

* Na pepelnično sredo 21.2. pričenjamo postni čas, ki traja 40 dni do 
Velikega Petka. To je čas naše duhovne priprave na Velikonočne praznike. 
Na pepelnično sredo bo med mašo blagoslov pepela in obred pepelenja. 
Duhovnik nas bo v znamenje spokornosti zaznamoval na čelu s pepelom in 
izgovoril besede: »pomni človek, da si prah in se v prah povrneš« ali 
»spreobrni se in veruj evangeliju«!

* Na duhovnikov klic pri maši: »Skrivnost vere«! bomo v postnem času 
odgovarjali: »reši nas Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in 
vstajenjem odrešil«.

* Pobožnost križevega pota bo vsak postni petek pred sv. mašo, ob nedeljah 
pa ob 14h.

* Delavniške maše so v zimski kapeli.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

11.2. Marja Čuk in Cilka Jereb Ana Lukančič in Marjana Kunc
18.2. Rezka Kavčič in Franja Tušar Larisa Jereb in Tina Kogovšek
21.2. Pepelnica ob 18h Mojca Skvarča
25.2. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Marjana Kunc
Pogrebne maše v Februarju Franja Tušar

==================================================================================

Postna postava

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


