
 2. Postna nedelja
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN   Mr 9,2-10

Evangelij po Marku
Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je
spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na
svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel
Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni
namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je
zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar
več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.
In medtem ko so šli z gore, jim je naročil,  naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli,  dokler Sin
človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstati od
mrtvih.

Mašni nameni od 8. 3. do 14. 3. 2009: 

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 ministranti

ponedeljek,  
9. 3. 

Sv. Frančiška Rimska, redovnica
18h   iz družine Gantar, obletna, Petkovec 31

torek, 10. 3. 40 mučencev iz Armenije
18h  Janez Treven, osmi dan, Praprotno Brdo 17

sreda, 11. 3. 18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18
četrtek, 12. 3. Sv. Doroteja, mučenka

18h  Franc Jereb in starši Lazar, Rovte 125
postni petek, 
13. 3.

Sv. Kristina, mučenka
18h Križev pot,   Valentin Križaj, godovna, Rovte 10

  sobota, 14. 3. 8h  Matilda Rupnik, godovna, Petkovec 11b

(nadaljevanje iz naslovne strani)
To  je  bilo  doživetje,  ki  ga  je  bil  deležen  na  poti  v  Damask.  Obsijala  ga  je

nenavadna svetloba, padel je s konja na tla in oslepel. Zaslišal je glas: »Pavel, Pavel,
zakaj  me preganjaš«?  Ko je  vprašal  koga preganja,  je  prejel  odgovor:  »Jaz sem
Kristus, ki ga ti Preganjaš«. To je bil prvi Pavlov pogovor s Kristusom, ki pa mu je
sledil vseživljenjski pogovor. Na temelju tega doživetja je Pavlu vse zemeljsko postalo
toliko vredno kot smeti. Do zadnjega vlakna svojega bitja se je predal Kristusu. On je
postal njegovo edino bogastvo in njegova edina ljubezen. »Živeti je zame Kristus« kar
je izpovedal v pismu Filipjanom (1,21).

Iz opisanega Pavlovega doživetja in njegovega poznejšega delovanja je razvidno,
da more Križ sprejeti, razumeti in se z njim hvaliti le, kdor se je srečal s Kristusom,
bil deležen njegovega razodetja in prejel od njega sposobnost misliti po božje. Dokler
se človek s Kristusom ne Sreča, misli le po človeško: je Jud, ki mu je Križ pohujšanje,
je pogan, ki mu je Križ nespamet. Šele, če se nam je Kristus razodel, postanemo
sposobni  misliti  po  božje  in  Križ  postane  za  nas  božja  moč  in  božja  modrost
(1Kor.1,24).

3. Postna nedelja
Evangelij: PODERITE TA TEMPELJ IN V TREH DNEH GA BOM POSTAVIL     

Jan 2,13-25

Evangelij po Janezu
Bližala se je judovska pasha in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov 
ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. 
Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše
mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: Gorečnost za tvojo hišo me 
použiva. Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, ker takó delaš?« Jezus jim je odgovoril in re-
kel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta 
tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je bil obujen od 
mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Je-
zus. 
Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli zname-
nja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o 
človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku. 

Mašni nameni od 15. 3. do 22. 3. 2009:

nedelja, 15.3. 7:30h – za farane
10h  Julijana Lukančič, Rovte 127
14h – Križev pot, vodijo ga člani ŽPS

ponedeljek, 16. 3. Sv. Hilarij Oglejski, škof
18h  Jože Treven, obletna, Rovte 4

torek, 17. 3. Sv. Patrik, škof
18h  Anton Artač, obletna, Rovte 91

sreda, 18. 3. Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj
18h  Katarina in Janez Nagode, godovna, Rovte 79a

četrtek, 19. 3. Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik, 
začetek »tedna družine«
8h  Jožef Glogovšek, godovna, Petkovec 24
18h  Martin Pavlin, obletna in  Jože Treven, god., Rovte 13

postni petek, 20. 3. 18h Križev pot,   Ivana Lukančič, obletna, Petkovec 4
sobota, 21. 3. Sv. Justinijan, škof

8h  Sivcovi, obletna, Petkovec 11
nedelja, 22.3. 4. Postna nedelja

7:30h – za farane
10h  Jože Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
14h – Križev pot, vodijo ga birmanci-osma skupina

Ministriranje:
Teden od 8.3. – 15. 3. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 15. 3.  – 22. 3. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

                                                             



Ostala oznanila:
* V ponedeljek, 9.3. ob 17h je v veroučni učilnici začetek supervizije za člane

Župnijske Karitas
* V sredo, 18. 3. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 

Tema srečanja: Naše poslanstvo št. 42 str. 51 – p. Tomaž Podobnik: 
Občestvo raste iz božje besede in evharistije.

* Od 19. 3. do 25. 3.2009 praznujemo Teden družine, ko bomo posvetili
več pozornosti in molitev družini, osnovni celici družbe in Cerkve. Na 
teološko pastoralnem kongresu o družini in srečanje družin, ki sta potekala
od 14. do 18. Januarja v glavnem mestu Mehike je bila vodilna tema: 
»Družina, vzgojiteljica človeških in krščanskih vrednot«. Družina, ki je 
naravna in božja ustanova, je ne le zibelka življenja, ampak tudi naravni, 
osnovni in nenadomestljivi prostor za vzgojo in prenašanje človeških in 
Krščanskih vrednot. Letošnji teden bo potekal pod geslom: »vzemite to in 
si razdelite med seboj«(Lk 22,17). Izkoristimo teden družine in veliko 
molimo doma in v cerkvi, da bi družine izpolnile svojo nalogo in 
posredovale z zglednim življenjem temeljne vrednote, ki so pogoj za 
srečno družinsko življenje.

* Na praznik sv. Jožefa, 19. 3. ste vabljeni k sveti maši zlasti možje in
fantje, da se priporočite varuhu sv. Družine za dober zgled v 
družini ali v fantovski skupnosti.

* 21. 3. ob 9h je v ljubljanski stolnici sveta maša nato pa na Teološki 
fakulteti občni zbor škofijske Karitas Ljubljana.

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

8. 3. Srečo Nartnik in Jože Treven Tadeja Gnezda in Tamara Trpin
15. 3. Franja Tušar in Ana Lukančič Lovro Skvarča in Marjana Kunc
19. 3. Ob 8h Cilka Jereb Ob 18h Matjaž Gnezda
22. 3. Marja Čuk in Jože Treven Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v marcu Marjana Kunc

Kdo je apostol Pavel?
Pavel  se  je  rodil  v  mestu  Tarz  v  azijskem delu  današnje  Turčije,  Male  Azije,

približno  dobro  desetletje  kasneje  kot  Kristus  med leti  5  in  10  po  Kr.  Bil  je  sin
judovskih staršev. Tarz je bil glavno mesto rimske province Kilikije. V njem je cvetela
trgovina.  Pavla  sta  zaznamovala  to  mesto  in  grška  filozofija.  Imel  je  rimsko
državljanstvo in je bil iz Benjaminovega rodu. Dali so mu hebrejsko ime Savel, po
kralju  Savlu,  ki  je  bil  prvi  izraelski  kralj  in  prav tako iz  Benjaminovega rodu.  Po
tedanji navadi je ime še drugo ime Pavel, ki je podobno zvenelo kot njegovo prvo
ime.  Drugo ime je  bilo  latinsko  (Paulus  = majhen, mali).  To latinsko  ime je  bilo
znamenje, da je doma iz družine, ki ima rimsko državljanstvo.

Od rojstva naprej je torej imel obe imeni: Savel – Pavel. Izučil se je za izdelovalca
šotorov. Šotore so izdelovali iz kozjih kož ali pa iz blaga, ki je bilo izdelano iz kozjih
dlak. Ta obrt je bila razširjena zlasti v Pavlovi rojstni deželi Kilikiji. Bil je neporočen.
Bil je torej Jud iz diaspore. Beseda »diaspora« dobesedno pomeni »razsutje«. Pomeni
to,  čemur  Slovenci  rečemo  »zdomstvo«.  To  pomeni,  da  je  pripadal  tistim  štirim
milijonom Judov, ki so živeli  zunaj Palestine. V Palestini  pa jih je živelo samo pol
milijona. V zdomstvu, kjer je Pavel živel, so bila judovska občestva nasproti poganom
zelo  zaprta.  Priključil  se  je  farizejstvu.  Kot  farizej  je  bil  gorečnež  za  postavo.
Izobraževal se je pri Gamalielu, zmernejšemu farizejskem pismouku v Jeruzalemu.
Zato je bil Pavel eden najbolj zavzetih privržencev vsega, kar je bilo judovsko. Ko je
zvedel, da kristjani Mojzesovo postavo dopolnjujejo z Jezusovim Evangelijem, jih je
začel surovo preganjati, vlačiti v ječe in celo moriti. Bil je prepričan o tem, kar je
pozneje priznal  in  napisal,  da je nauk o Križu za Jude pohujšanje,  za pogane pa
nespamet.

Kaj  je  doživel  Pavel  izrednega,  da  je  prišlo  v  njem  do  tako  temeljite  in
nepričakovane  spremembe?  Da  je  iz  nasprotnika  Križa  postal  njegov  ljubitelj  iz
preganjalca  kristjanov  njihov  najzvestejši  zagovornik  in  goreč  oznanjevalec
evangelija? 

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

Oznanila od 8. 3. do 22. 3. 2009, Leto V. št. 5

Delo z ljudmi, ne  za ljudi
Mi, ki delamo z ljudmi, se zelo težko ogradimo od tega, da smo vsevedni, 
da poznamo rešitve i n da človeku svetujemo. Prepričani smo, da le mi 
poznamo prave rešitve in vemo kaj je najboljše zanje. Kar užaljeni smo, 
če se z nami ne strinjajo in želijo uveljaviti svojo voljo in svoja stališča. S 
tem ko skupaj z njimi v partnerstvu  delamo in iščemo skupne rešitve, 
spodbujamo njihovo samospoštovanje in zaupanje vase. Oseba bo 
spoznala, da zmore, da se lahko izkoplje iz težav, pa čeprav ob pomoči 
nekoga.

Alenka Petek


