
Tretja Mojzesova Knjiga (Levitik)
 Tretja Mojzesova knjiga je zbirka zakonov, ki jih je Bog  dal svojemu

ljudstvu po Mojzesu na gori Sinaj. Ti zakoni urejajo obrede , bogočastje
pa tudi druga življenjska območja  - a vse v odnosu do Boga. Knjiga
obsega 27 poglavij. Knjiga se latinsko imenuje  Leviticus , zato, ker so
po teh zakonih sodili duhovniki iz Levijevega rodu. Vendar pa ta knjiga
ni namenjena samo duhovnikom. Bog je hotel, da vse njegovo ljudstvo
zakone pozna in se jih drži.

Za mnoge bralce je danes 3. Mojzesova knjiga morda tuja in spričo
tolikih krvavih žrtev in daritev celo odbijajoča.

Besedilo te knjige naj bi  nastalo v babilonskem izgnanstvu (6.stol.
pr.kr.)

V  prvem  delu  knjige  (pogl.  1-7)  so  predstavljene  različne  vrste
daritev,  ki  jih  Izraelec  sme  darovati  Bogu  v  takih  ali  drugačnih
okoliščinah. Knjiga hoče obrede uvrstiti v neke vrste priročnik za ljudi, ki
stvari že poznajo. Zato ne izvemo ničesar o izvoru ali pomenu daritev in
drugih obredov.

Drugi del (pogl. 8-10) opisuje slovesnosti ob duhovniškem posvečenju
Arona  in  njegovih  sinov.  Duhovniki  nastopijo  v  vsem  sijaju  svoje
posredniške vloge, ki zahteva še posebno svetost, ker morajo nastopati
kot srednjiki med ljudstvom Svetim Bogom

Tretji  (pogl.  11-16)  navaja  različne  vrste  nečistosti,  ki  človeku
onemogočijo priti v stik z Bogom: uživanje nečistih jedi, nečistost žene
po porodu,  gobavost,  spolna nečistost  moža ali  žene.  Poglavje 16 je
neke vrste srce knjige: opisuje veličastno bogoslužje velikega pravnega
dne (Jom Kippur), ki bi mu lahko rekli »veliki petek stare zaveze«.   >> 
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5. Postna nedelja - Tiha

Evangelij: GRŠNIK NE SME OBSOJATI GREŠNIKA                          Jan 8,1-11
Iz Svetega Evangelija po Janezu

Jezus pa je krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj.  Vse ljudstvo je
prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo
zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v
prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili,
ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga
kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže
kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali,
od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena?
Te ni nihče obsodil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam.
Pojdi in odslej ne gréši več!«.  

Mašni nameni od 25.3. do 31.3.2007: 
Nedelja 5. Postna nedelja - Tiha

7.30h za farane 
10h   Jože Kržišnik, godovna, Rovte 5
14h – Križev pot – na Petkovcu– vodijo ga ministranti

Ponedeljek Laris Krimska, mučenka
19h  Marija Brenčič, godovna in Ignacij, obletna Rovtarske Žibrše

Torek 19h  Janez Mlinar, trideseti dan, Rovte 7
Sreda 19h  Merlakovi, obletna, Rovte 60

Četrtek 19h  Janez Brenčič, obletna, Petkovec 14
Petek 
Postni

18h – Križev pot, sv. maša za  Marička Brenčič, R. Žibrše 2

Sobota 8h  iz družine Jeršič

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Četrti  del  zajema  poglavja  17-26,  ki  jih  običajno  navajamo  pod
naslovom Svetostna postava. Izraelov Bog je živi in sveti Bog. Izbral si je
ljudstvo in ga odbral zase. Njemu je posvečeno, zato mora iskati to kar
je v prid občestvu z Bogom in se izogibati vsega, kar fizično ali moralno
preprečuje to življenjsko povezanost, ne uživati krvi, ki je vir življenja,
katerega nam je podaril Bog, zavračati vse nenormalne spolne odnose;
spoštovati  Boga kot edinega in človeka kot od Boga ustvarjeno bitje;
zagotoviti  dostojanstvo  duhovništva  in  daritev  ter  zvesto  obhajati
praznike in Sveta leta.

Poglavje 27 je dodatek celotni knjigi, ki govori o tem, kako je mogoče
odkupiti osebe in posest, ki jih kdo zaobljubi Bogu kot dar. 

Ta  knjiga  priznava  pravico  človeški  potrebi,  da  izraža  svojo  vero  s
pomočjo kretenj in dejanj, hkrati pa pripravlja prihod Tistega, ki s tvojimi
besedami  da  mi  oznanja  in  s  svojim  življenjem uresničuje  spravo  in
občestvo ljudi z Bogom in ljudi med seboj.
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6. Postna – Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja
Evangelij: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA Lk 22,14-23;56

Iz Svetega Evangelija po Luku - Pasijon
Mašni nameni od 1.4.  do 8.4.07:
Nedelja
5. Postna 

7.30h za farane 
10h Blagoslov butar in zelenja pri kapeli nasproti župnjišča; sv. maša
 Marija Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20
14h – Križev pot – Vodijo ga birmanci

Ponedeljek
Velikega tedna

Sv. Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj
19h  Lukančičevi, obletna, Medvedje Brdo 1

Torek
Velikega tedna

19h  starši, brata in sestra Cigale, Rovte 126

Sreda
Velikega tedna

Sv. Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj
19h  Jakob, Marija in Franc Kunc, Rovte 63

Veliki Četrtek 19h  iz družine Jereb, obletna, Rovte 41c
Veliki Petek 19h  Obredi velikega petka - opravilo v čast Gospodovemu trpljenju
Velika Sobota 19h Velikonočna vigilija; 

sv. maša  Frančiška in Matej Logar, godovna, Rovte 77
Nedelja Velika noč Gospodovega vstajenja

7h začetek vstajenske procesije pri Božjem grobu; sv.maša: za farane 
10h   Franc Logar, obletna, Rovte 104

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

25.3. Franja Tušar in Rezka Kavčič Larisa Jereb in Tina Kogovšek
1.4. Cilka Jereb in Marja Čuk Mojca Skvarča in Tamara Trpin
5.4. Ob 19h Franja Tušar in Rezka Kavčič
6.4. Ob 19h Marja Čuk in Tadeja Gnezda
7.4. Ob 19h Marjana Kunc, Rezka Kavčič, Mojca Skvarča in Srečo Nartnik
8.4. ob 7h Franja Tušar in Cilka Jereb Larisa Jereb in Tina Kogovšek
9.4. Srečo Nartnik Ana Lukančič
Pogrebne maše v Marcu Cilka Jereb
Pogrebne maše v Aprilu Tadeja Gnezda
Ministriranje:

Teden od 25.3. – 1.4. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik 
Teden od 1.4. – 8.4. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale

* Na Veliko noč je pri obeh mašah darovanje za potrebe župnijske cerkve.

Vsem faranom in farankam želim blagoslovljene, doživete 
ter miru polne velikonočne praznike.

                                                Župnik
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Ostala oznanila:
* V tednu po 5. postni nedelji bo spovedovanje veroučencev za velikonočne
praznike. Starše prosim za pomoč pri spovedovanju, da bodo zagotovili red in 
disciplino.
* V sredo 28.3. ob 20h bo v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja je: Evharistija – Stičišče božje besede (gl. naše poslanstvo št. 40, 
str. 73) in sodelovanje pri obredih velikega tedna.
* Na 6. postno nedeljo bo ob 10h pri kapeli nasproti župnišča blagoslov butar 
in zelenja, nato procesija v cerkev. Med mašo je branje pasijona, kakor ga je 
zapisal evangelist Luka. Sami poskrbimo za red in disciplino, tako pri 
blagoslovu kot pri sv. maši.
* Bolne in ostarele bom za Veliko noč obhajal v sredo 4.4. v 
dopoldanskem času. Če še kdo želi prejeti spoved in obhajilo, katere ne 
obhajam za prve petke,  naj sporoči župniku.
* Veliki četrtek je spominski dan Jezusove zadnje večerje in postavitve 
zakramenta svete Evharistije. Dopoldne je v stolnih cerkvah Krizmena maša, h
kateri se zberejo duhovniki in obudijo duhovniške obljube. Pri tej maši škof 
blagoslovi krstno in bolniško olje in posveti sveto Krizmo.
Zvečer je slovesna maša (po zapeti Slavi zvonovi utihnejo). Sklepni del maše 
odpade. Po prošnji po obhajilu je prenos Najsvetejšega v božji grob in 
češčenje. Razkrijejo se oltarji v znamenju tega, da so vojaki Jezusu vzeli 
obleko.
* Veliki petek je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu. Zato 
ta dan ni svete maše. Ob 15h bomo v zimski kapeli molili Križev pot. Zvečer 
so obredi Velikega petka. Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju se prične z 
branjem beril in pasijona, nadaljuje s prošnjami za vse potrebe (teh je 10), 
nato je razkrivanje in češčenje križa, za tem obhajilo. Ob koncu je prenos 
Najsvetejšega v božji grob in češčenje. Darovi velikega petka ob češčenju 
Križa so namenjeni za cerkev v Sveti deželi.
* Velika sobota. Ob 7h bo v lopi pod zvonikom blagoslov vode za kropljenje, 
pri pokopališkem križu pa blagoslov velikonočnega ognja. 
Blagoslov velikonočnih jedil:
13:30h Rovtarske Žibrše (Kapela Matere božje na Planinah)
14:15h Petkovec (v cerkvi )
15h Rovte (v cerkvi)
Sveto Rešnje Telo v božjem grobu bo izpostavljeno v češčenje od 15h do 19h.
Ob 19h se pričnejo obredi Velike sobote. Velikonočna vigilija se prične z 
blagoslovom ognja in slavjem luči (hvalnica velikonočni sveči). Berejo se tri 
berila iz stare zaveze, zapoje se Slava (zvonovi se oglasijo, mašno berilo iz 
nove zaveze, aleluja, Evangelij, pridiga, Krstno bogoslužje (litanije, blagoslov 
krstne vode, obnovitev Krstnih obljub), prošnje za vse potrebe. Maša se 
nadaljuje z darovanjem. Odslovitev na koncu maše: pojdite v miru, aleluja, 
aleluja. K velikonočni vigiliji prinesite s seboj svečke.
* Na Veliko noč bo ob lepem vremenu vstajenska procesija, ki gre po 
običajni poti. Po procesiji je zahvalna pesem in sv. maša. Vsi ki boste 
udeleženi pri procesiji poskrbite za lep in dostojen potek. S tem pokažete 
svojo vero v moč Vstalega. 
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


