
Pridigar (Kohelet)
Knjiga  se  v  hebrejščini  imenuje  Kohelet.  Ime  je  od  hebrejskega

glagola  »Kahal«,  kar  pomeni  zbirati  ali  sklicati  skupščino.  Grško  –
latinsko  ime  Eklezias  pomeni  tistega,  ki  govori  v  skupščini.  Od  tod
slovensko ime Pridigar. Pisatelj knjige, ki se v besedilu imenuje pridigar,
pa ne pridiguje v našem navadnem pomenu besede, ampak je mislec in
raziskovalec. Ki je zložil mnogo modrih izrekov.

Pridigar razpravlja o smislu in vrednosti človekovega dela in življenja.
Je mislec, ki stoji na trdnih tleh in svoje sklepe izpeljuje iz vsakdanjega
življenja  in  izkustva.  Njegove  ugotovitve  so  stare,  trajne  in  večno
veljavne,  ker  predstavljajo  temeljne  naravne  zakonitosti  človeškega
življenja in bivanja: nič novega pod soncem(1,9).

Pridigar ugotavlja, kako se uresničuje Božja napoved Adamu: V potu
svojega obraza boš jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, kajti iz
nje si bil vzet. Zares, prah si in v prah se povrneš(1Mz 3,19). Človeka
ocenjuje z očmi tega sveta, oziraje se na razum in izkustvena dogajanja,
potem, kar vidi, sliši, tipa, okuša in voha. Človek je minljiv, umira in
zapušča  ta  svet;  je  zmotljiv,  njegove  sodbe  so  večkrat  zgrešene  in
krivične, je ranljiv po svoji krivdi in po krivdi drugih, je omejen in ne ve
kaj ga čaka v prihodnosti in po smrti; podvržen je naključju, vsak hip ga
lahko  preseneti  sreča  ali  poguba.  Pridigar  ugotavlja,  da  ima  vsako
človeško prizadevanje svojo dobro in slabo stran. Kdor si veča znanje, si
veča bolečino(1,18). Vse je nečimrnost in lovljenje vetra, ni dobička pod
soncem(2,11). Končni seštevek na tem svetu je za vse ljudi enak: nič!
»Kakor je prišel iz materinega telesa, tako bo nag spet odšel, kakor je
prišel«(5,14).
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5. Postna nedelja – Tiha nedelja
Evangelij: JEZUS JE VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE         Jan 11, 3-7.17.20-27.33b-45
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to
slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji
Sin.« Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva
dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.« Ko je torej Jezus prišel, je
odkril, da je Lazar že štiri dni v grobu. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti;
Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne
umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.«
Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji  je rekel: »Jaz sem
vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje,
vekomaj ne bo umrl.  Veruješ v to?«  Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si  ti
Mesija,  Božji  Sin,  ki  prihaja na svet.« in da jokajo tudi  Judje,  ki so prišli  z  njo,  je bil  v duhu
pretresen in se je vznemiril.  In dejal je: »Kam ste ga položili?« Rekli so mu: »Gospod, pridi in
poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed
njih pa so dejali: »Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?«
Jezus je bil v sebi spet pretresen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen
kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima
zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo,
če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se
ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene,
sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom:
»Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je
bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustite, naj gre!«

Mašni nameni od 9.3. do 15.3.2008: 

Nedelja 7:30h – za farane 
10h  Matej in Frančiška Logar, godovna, Rovte 72
14h – Križev pot, vodijo ga člani OCPZ

Ponedeljek 40 mučencev iz Armenije
18h  Julijana Lukančič, Rovte 115a

Torek 18h   iz družine Pivk, Petkovec 38
Sreda Doroteja, mučenka

18h   Marija Jereb, Rovte 37
Četrtek Kristina, mučenka

18h   starši Martinšek, obletna, Rovte 1
Postni Petek 18h Križev pot,  Alojz in Pavla Jurca, obletna, Petkovec 19
Sobota Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik

8h  Marija in Ignacij Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 30a

Ministriranje:
Teden od 9.3. – 16.3. Urban Cigale, Primož Arhar,

Ambrož Cigale in Rok Hodnik
Teden od 16.3. – 23.3. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
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6. Postna nedelja - Cvetna nedelja

Evangelij: PASIJON TRPLJENJA NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA 
PO MATEJU                                                             Mt 26,14-75;27,1-66

Pasijon (Priloga)

Mašni nameni od 16.3. do 23.3.2008:
Nedelja 7:30h za farane 

10h blagoslov butar in zelenja pri kapelici nasproti župnišča
     iz družine Petkovšek, obletna, Rovte 131
14h – Križev pot, vodijo ga ministranti 

Ponedeljek 
velikega tedna

Patrik (Patricij), škof
18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

Torek
velikega tedna

Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj
18h  Katarina Nagode, Rovtarske Žibrše 14

Sreda
velikega tedna

Sv. Jožef, Jezusov rednik
18h  Jože Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2

Veliki 
Četrtek

Spominski dan Jezusove zadnje večerje
18h  Hladnikovi, Petkovec 37

Veliki 
Petek

Spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu
15h Križev pot v zimski kapeli
18h – Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju

Velika 
Sobota

18h – Velikonočna vigilija
         starši Skvarča, Rovte 165

Velika 
Nedelja

Velika Noč Gospodovega vstajenja
7h – začetek vstajenske procesije pri Božjem grobu
     Sveta maša – za farane
10h  Pavla Kunc, Rovte 93

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
9.3.08 Marja Čuk in Rezka Kavčič Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
15.3.08 ob 8h Marjana Kunc 
16.3.08 Franja Tušar in Cilka Jereb Petra Čuk in Tadeja Gnezda
20.3.08 ob 18h Marjana Kunc in Mojca Skvarča
21.3.08 ob 18h Tadeja Gnezda in Tamara Trpin
22.3.08 ob 18h Franja Tušar, Rezka Kavčič, Cilka Jereb in Matjaž Gnezda
23.3.08 ob 7h Marjana Kunc In Srečo Nartnik Petra Čuk in Lovro Skvarča
24.3.08 Rezka Kavčič Marja Čuk
Pogrebne maše v marcu Rezka Kavčič
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Ostala oznanila:
* V tednu od 9.3. do 15.3. bo po radiu Ognjišče tretji radijski misijon, ki ga 

bodo vodili lazaristi. Vodilna misel so besede sv. Vincencija Pavelskega: 
»Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim, nič več in nič 
manj«. Vabljeni ste k poslušanju in sodelovanju.

* Praznik sv. Jožefa, ki ga obhajamo 19.3., je zaradi Velikega tedna liturgično 
prestavljen na soboto pred Cvetno nedeljo. To pomeni, da ga praznujemo 
samo s slovesno mašo.

* Od 19.3. do 25.3. v Cerkvi na slovenskem obhajamo »Teden družine«. 
* S Cvetno nedeljo se pričenja Veliki teden, ko se bomo v liturgiji in obredih 

spominjali najvažnejših dogodkov Jezusovega življenja, ki so temelj tudi za 
našo osebno vero. 
Blagoslov butar in zelenja bo na Cvetno nedeljo ob 10h pri kapelici nasproti 
župnišča. Nato je procesija v cerkev. Pri maši se bere pasijon – poročilo o 
Jezusovem trpljenju, kakor ga je zapisal evangelist Matej.

* V Velikem tednu bo prilika za spoved v ponedeljek, torek in sredo pol ure 
pred mašo.

* Veliki četrtek – je spominski dan Jezusove zadnje večerje in postavitve 
zakramenta duhovništva. Po zapeti slavi zvonovi utihnejo in se spet oglasijo 
na Veliko soboto pri Velikonočni Vigiliji. Po prošnji po obhajilu je prenos 
Najsvetejšega v »Božji grob« in kratko češčenje. V znamenje, da so Jezusu 
vzeli obleko, se razkrijejo oltarji.

* Veliki petek – je spominski dan Jezusovega trpljenja Smrti na Križu. Ta dan 
zato ni svete maše. Opravilo v čast gospodovemu trpljenju vsebuje: branje 
beril in Pasijona po evangelistu Janezu, slovesne prošnje za vse potrebe(10), 
razkrivanje in češčenje križa, obhajilo. Ob koncu mašnik prenese Najsvetejše
v »Božji grob«, kjer je kratko češčenje. Na veliki petek je strogi post in 
vzdržek. Nabirka tega dne je namenjena za Cerkev v Sveti deželi.

* Velika sobota – ob 7h zjutraj je pri pokopališkem križu blagoslov vode in 
velikonočnega ognja. Blagoslov velikonočnih jedil: Rovtarske Žibrše ob 
13:30, Petkovec ob 14:15, Rovte ob 15h. Najsvetejše bo v božjem grobu 
izpostavljeno od 15h do 18h.
Začetek Velikonočne Vigilije je ob 18h z blagoslovom velikonočnega ognja in 
velikonočne sveče. Na trikratni duhovnikov vzklik: »Kristusova Luč«, vsi v 
cerkvi odpojemo »Bogu hvala«. Sledi hvalnica Velikonočni sveči in branje 
beril. Pri zapeti Slavi se oglasijo zvonovi in orgle, sledi glavna mašna prošnja 
in mašno berilo, Aleluja, evangelij in pridiga, krstno bogoslužje, pri katerem 
obnovimo krstne obljube, prenos krstne vode v krstni kamen, prošnje za vse 
potrebe, maša se nadaljuje z darovanjem. Na veliko soboto k vigiliji 
prinesite svečke.

* Velika noč – je največji praznik Krščanstva. Ob lepem vremenu bo šla 
velikonočna procesija po običajni poti. Po procesiji je zahvalna pesem, nato 
slovesna maša velikonočnega praznika. Tisti, ki ste zadolženi za sodelovanju 
pri procesiji storite to z dobro voljo in vero v Vstalega Zveličarja.
Na Veliko Noč je pri obeh mašah darovanje za obnovo fasade na cerkvi. 
Potrebovali bomo kar precej denarnih sredstev, zato darovanje priporočam.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


