
 7. Navadna nedelja – sedež apostola Petra, praznik
Evangelij: SIN ČLOVEKOV Z OBLASTJO ODPUŠČA GREHE     Mr 2,1-12

Evangelij po Marku
Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum, se je razvedelo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo, tako da še v
preddverju ni bilo več prostora, in jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so 
ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho; 
naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel 
hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!« Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih 
premišljevali: »Kaj ta tako govori? To je bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?« Jezus 
je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih srcih?
Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹? Ampak da boste
vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je rekel hromemu: »Pravim ti: Vstani, vzemi 
svojo posteljo in pojdi domov!« Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh, tako da so bili 
vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo videli.«

Mašni nameni od 22. 2. do 28. 2. 2009: 

nedelja, 
22. 2.

7. Navadna nedelja, sedež apostola Petra, praznik
7:30h – za farane
10h   Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

ponedeljek,  
23. 2. 

Sv. Polikarp, škof in mučenec
18h   Jožefa Malovrh, trideseti dan, Rovte 42

torek, 24. 2. Sv. Matija, apostol
18h  iz družine Albreht, Rovtarske Žibrše 6

sreda, 25. 2. Pepelnica – začetek postnega časa, strogi post
18h  Janez Šinkovec, obletna, Rovte 112

četrtek, 26. 2. 18h  Janez Kogovšek, Rovte 127
petek, 27. 2. 18h Križev pot,   starši in brata Cigale, Petkovec 20

  sobota, 28. 2. 8h  Miro Treven, Rovte 106

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Kot pisatelj apostolskih del se že od drugega stoletja dalje soglasno omenja 

evangelist Luka. Glavni vir za pisanje je Luka zajemal iz lastnih doživetij in izpovedi 
očividcev, zlasti apostola Pavla. 

Glavni namen, ki ga je imel Luka pri pisanju te knjige je bil skoraj isti kot pri 
evangeliju: pokazati vesoljnost odrešenja. Pisatelj dokazuje, da Krščanstvo ni ostalo 
omejeno samo na Palestino in izvoljeni judovski narod, ampak je hitro prebilo 
judovske narodne in verske okove, ter v naglem poletu pod vplivom in nevidnim 
vodstvom Svetega Duha zajelo ves poganski grško-rimski svet. Celotna knjiga naj bi 
bila prepričevalen dokaz, kako je evangelij »Božja moč…. V rešenje vsakemu, kateri 
veruje, najprej Judu, potem Grku« (Rimlj 1,16). 

Ministriranje:
Teden od 22. 2. – 1. 3. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 1. 3.  – 8. 3. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUSA SATAN SKUŠA IN ANGELI MU STREŽEJO         Mr 1,12-15

Mašni nameni od 1. 3. do 8. 3. 2009:

nedelja, 1.3. 7:30h – za farane
10h  starši Martinšek, obletna, Rovte1
14h – Križev pot – vodijo ga birmanci 7. razreda

ponedeljek, 2. 3. 18h – za zdravje
torek, 3. 3. 18h  Merlak, obletna, Rovte 60
sreda, 4. 3. Sv. Kazimir, kralj

18h  Ivan Gantar, Rovte 37
četrtek, 5. 3. 18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a
prvi petek, 6. 3. 18h Križev pot,   Vinko Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20
sobota prva 
duhovniška, 7. 3.
Kvatrna

Sv. Perpetua in Felicita, mučenki
8h  Hladnikovi, Petkovec 37

nedelja, 8.3. 2. Postna nedelja, Janez od Boga, redovnik
7:30h – za farane
10h   Franc Petrovčič in starši, obletna, Petkovec 41
14h – Križev pot -  vodijo ga člani ŽPS

                                                             
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 na dan 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 po-
stnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim dru-
gim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od me-
snih 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.



Ostala oznanila:
* V ponedeljek, 23.2 je po večerni maši v veroučni učilnici priprava 

na zakrament svetega krsta. Starši prinesite k pripravi družinsko 
knjižico in rojstni list otroka. Za botre velja, da prinesejo k pripravi potrdilo
o sposobnosti za botra, če so iz druge župnije.

* V sredo, 25.2. je Pepelnica. Ta dan je strogi post. Začenjamo 
štiridesetdnevno pripravo na Veliko noč. Med mašo je blagoslov 
pepela in spokorni obred pepelenja, ko nas bo duhovnik na čelu 
zaznamoval s pepelom v znamenje spokornosti in človekove minljivosti.

* Molitev križevega pota bo v postnem času vsak petek pred sveto 
mašo, ob nedeljah pa popoldne ob 14h. Radi se udeležujte te 
pobožnosti.

* Slovenska Karitas v pismu ŽPS in skupinam v župniji priporoča: 
Postna spodbuda – 40 dni brez alkohola. Potrebna je velika ponižnost in 
krotkost, ter veliko duhovne energije, da se odločiš za tovrstno solidarnost.
Zato mora post najprej postati moja stvar, ki mi želi nekaj dati na osebni 
in duhovni ravni; zgolj zdravstvena in higienska poteza sta premalo.
Spoštovani sodelavci župnijskega občestva vabimo vas, da se pridružite 
postni spodbudi v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v 
družinah, zaradi nesreč na cesta in zaradi bolezni, ki so posledica alkohola.
Naj bo ta žrtev v tem letu namenjena tudi mladim, ki nas potrebujejo kot 
vzornike  in oporne točke za uresničevanje svojih sanj po lepem življenju.  

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske Karitas.

* V ponedeljek, 2.3. se na Vrhniki prične katehumenat za odrasle, 
predvsem za tiste, ki niso prejeli nobenih zakramentov. Priprava bo trajala 
do Velike noči 2010.

* Za prvi petek v mesecu marcu (6.3.) bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije 
Srca Jezusovega z blagoslovom s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z 
najsvetejšim.

* Za prvo soboto 7.3. bomo po maši zmolili litanije Matere božje in v molitvi 
prosili za nove duhovne in redovne poklice in prejeli blagoslov z 
najsvetejšim.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

22. 2. Marja Čuk in Franja Tušar Lovro Skvarča in Marjana Kunc
1. 3. Cilka Jereb in Matjaž Gnezda Mojca Skvarča in Petra Čuk
8. 3. Srečo Nartnik in Jože Treven Tadeja Gnezda in Tamara Trpin

Pogrebne maše v februarju Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v marcu Marjana Kunc

Apostolska dela
Peta zgodovinska knjiga nove zaveze, Apostolska dela, je nadaljevanje 

evangelijev, s svojim drugim delom pa je prehod k apostolskim listom nove zaveze. 
Naslov »Apostolska dela«, pravzaprav »Dela apostolov« je zelo star in ga poznajo vsi 
stari rokopisi in prevodi. Najbrž sega prav v apostolsko dobo. Kdo ga knjigi dal, se ne 
da ugotoviti.

 Vsebina Knjige se ne krije povsem z naslovom, kajti v knjigi se ne opisujejo dela 
vseh apostolov, ampak v glavnem dela apostola Petra (v prvem) in Pavla (v drugem) 
delu. Od drugih apostolov se v knjigi mimogrede omenja še Janez in njegov brat 
Jakob Starejši, Jakob mlajši in Juda Iškariot, ter njegov naslednik Matija.

Knjiga podrobneje opisuje, kako je bila Kristusova Cerkev najprej ustanovljena 
med Judi v Jeruzalemu, se nato zmagovito širila po Palestini  in se slednjič oprostila 
tesnih krajevnih, verskih in narodnih spon Judovstva, ter si kot vesoljna Cerkev 
začela osvajati poganski svet. Pisatelj, kot bivši pogan posebno živo opisuje 
zmagoslavni pohod Kristusovega evangelija v poganski svet, prehod misijonske 
pridige k poganom in začetek krščanske Cerkve med pogani. Na zgodovinskih zgledih 
dokazuje, kako se je uresničila beseda v nebesa odhajajočega Zveličarja: »Prejeli 
boste moč, ko pride v vas Sveti duh in boste priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in 
Samariji in do konca sveta«. (Apd 1,8)

Podrobnejši pregled vsebine:
1. Cerkve med Judi: Vnebohod, izvolitev apostola Matija, Jezus pošlje Svetega 

Duha, nastop apostola Petra, Krščanska občina v Jeruzalemu.
2. Cerkev prehaja k poganom: Evangelij se širi po Samariji, Filip krsti dvornika 

etiopske kraljice, Savel se spreobrne, Peter obiskuje cerkve, pogan Karmelij 
krščen in sprejet v Cerkev, prva krščanska občina med pogani, Herod Agripa 
preganja Cerkev.

3. Cerkev se širi med pogani: Pavlovo prvo misijonsko potovanje, apostolski zbor
v Jeruzalemu, Drugo misijonsko potovanje, Tretje misijonsko potovanje, Pavla
primejo v Jeruzalemu, v ječi v Cezareji, pot v Rim in dvoletno ujetništvo. 

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

Oznanila od 22. 2. do 8. 3. 2009, Leto V. št. 4


