
5. Navadna nedelja
Evangelij: APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM           Lk 5,1-11

Evangelij po Luku
Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal
dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je
Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal
govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik,
vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli
veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim
pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl,
je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so
jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta
bila Simonova  družabnika.  Tedaj je Jezus rekel  Simonu:  »Ne boj se! Odslej  boš lovil  ljudi.« In  ko so
potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. 

Mašni nameni od 7. 2. 2010 do 13. 2. 2010: 

nedelja, 
7. 2.

Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelje
7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, Obletna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek, 8.2. Sv. Hieronim Emiljanim, vzgojitelj – Prešernov dan
18h   Pavel in Jakob Šemrov, obletna, Rovte 77a

torek, 9. 2. Sv. Apolonija, devica in mučenka
18h  Matevž in Julijana Lukančič, Rovte 127

sreda, 10. 2. Sv. Sholastika, Devica
18h  Marija Trpin, obletna, Rovte 122

četrtek, 11. 2. Lurška Mati božja, god – svetovni dan bolnikov
18h  Franc Celarc, obletna, Petkovec 34

petek, 12.2. 18h  Ivanka in Veronika Albreht, Rovte 131
sobota, 13.2. 8h  starši Martinšek, Rovte 63

===================================================================================
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Kakšen »imperativ« da je Bog Cerkvi po Marijinih prikazovanjih v Lurdu. Tu ni

težko najti  odgovora. V Lurdu gre za zelo važne točke evangelija:  za pokoro in
molitev,  ki zavzemata v Jezusovem oznanjevanju in oznanjevanju apostolov, zelo
važno mesto pa nanj vse preveč pozabljamo. Znani protestantski pisec svetniških
življenjepisov  Walter  Nigg  pristavlja:  Marijina  prikazovanja  v  Lurdu  in  drugod  v
deželah  krščanskega  zahoda  vsebuje  zagotovilo,  da  je  tisti  »propad  zahoda«,
katerega  nekateri  evropski  misleci  vztrajno  napovedujejo,  mogoče  premagati  in
preprečiti.  K  srcu  si  moramo  vzeti  Marijino  svarilo  o  potrebnosti  pokore.  Z
evangeljskim  načinom  življenja  moramo  dejavno  sodelovati,  če  nočemo  doživeti
propada. Bernardka je umrla dne 16. aprila 1879, za svetnico jo je dne 8. decembra
1933 razglasil papež Pij XI.

Srečen ni, kdor veliko ima ampak kdor malo potrebuje.
Če bomo revnejši v časnih dobrinah, bomo bogatejši v večnih.

Anton Martin Slomšek

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

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 14. 2. do 21. 2. 2010:
nedelja, 
14.2.

Sv. Valentin (Zdravko), mučenec
7:30h – za farane
10h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28

ponedeljek,15.2. 18h   Avguštin, bratje in starši Molk, Rovtarske Žibrše 9
torek, 16. 2. Sv. Julijana, mučenka

18h  starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38
sreda, 17. 2. Pepelnica – začetek postnega časa – strogi post in 

zdržek
18h  Marijana in Jože Blažič, obletna Rovte 83

četrtek, 18. 2. 18h  Janez Grum, godovna, Rovte 137
petek, 19.2. 18h – Križev pot; sveta maša: v čast Materi božji za zdravje, 

Petkovec 6b
sobota, 20. 2. 8h  Jože Vavken in sin Jože, obletna, Rovte 82e
nedelja, 
21.2.

1. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h – za zdravje, Rovte
14h – Križev pot, vodijo ga člani župnijske Karitas

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 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:
* Na 5. navadno nedeljo, 7. 2. bo pri maši ob 10h prepeval mešani cerkveni 

pevski zbor iz župnije Gornji Logatec. Po oznanilih bo predstavil knjigo o 
Medžugorju Mitja Rudolf.
Nabirka pri obeh mašah je namenjena za Teološko fakulteto v 
Ljubljani. 
Popoldne ob 15h je v Dolenjem Logatcu v narodnem domu dobrodelni 
koncert, ki ga pripravlja župnijska Karitas. Vabljeni.

* Tečaj priprave na zakon bo na Vrhniki v župnišču 6., 7., 13., 14. in 
20.2.2010 ob 19h. (Informacije: 01 7502750).

* V ponedeljek, 8. 2. zaradi Prešernovega dneva ne bo verouka.
* Na god Lurške Matere božje 11. 2. obhajamo svetovni dan 

bolnikov, letos že 18 po vrsti. Geslo letošnjega dneva bolnikov se glase: 
»Cerkev v službi ljubezni trpečim«. Za ta dan je posebno pismo, ki ga
bomo brali pri maši, sestavil ga je gospod Jože Poje, bolniški kaplan. 
Slovenska škofovska konferenca pa je za ta dan izdala dokument z 
naslovom: »oznanjajte evangelij in ozdravljajte bolnike – Krščanska 
skupnost in pastorala zdravja«.

* Drugo preverjanje prebranih knjig za Slomškovo bralno priznanje bo v 
soboto, 13. 2. od 15h do 16h v veroučni učilnici. S sabo prinesite mape. 
Če jih še niste dobili, jih boste prejeli pri preverjanju.

* Na 6. navadno nedeljo, 14. 2. boste pri časopisih vzeli volilne liste 
za izbiro članov za ŽPS in gospodarski svet. Izpolnjene boste 
oddali na 1. postno nedeljo 21. 2. v lopi pod zvonikom v za to 
pripravljeno škatlo.

* S pepelnično sredo, 17. 2. pričenjamo 40. dnevni postni čas, čas 
priprave na velikonočne praznike. Obred pepelenja med mašo ima 
spokorni značaj, zato v začetku maše skupno kesanje odpade. Pobožnost 
Križevega pota bomo imeli v postnem času vsak petek pred sveto mašo, 
ob nedeljah pa popoldne ob 14h. Na prvo postno nedeljo vodijo in molijo 
Križev pot člani župnijske Karitas.

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

7. 2. Franja Tušar in Ana Lukančič Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
14. 2. Veronika Kavčič in Cilka Jereb Marijana Kunc in Klemen Jereb
17. 2. ob 18h Marja Čuk in Metka Bogataj
21. 2. Jože Treven in Franja Tušar Tamara Trpin in Metka Bogataj
Pogrebne maše v februarju Mojca Skvarča

  Ministriranje:
Teden od 7.2. – 14. 2. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 14.2.  – 21. 2. Martin Skvarča in Urban Cigale

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

Oznanila od 7. 2. 2010 do 21. 2. 2010, Leto VI. št. 3

Lurška Mati božja

Pokrajina, v kateri leži mesto Lurd na Francoskem, je lepa in zdrava. Razprostira
se pod visokimi Pireneji. Poživlja jo srednje visoki hribi in bistre reke. Njeni prebivalci
se bavijo predvsem z živinorejo. Lurd je zelo staro mesto. Že pred dobrimi tisoč leti
je zadrževalo naval arabskih mohamedancev, ki so iz Španije prodirali  v Francijo.
Ljudje so živeli v stisnjenih vrstah starih hiš, nabranih okrog griča na katerem je
kraljevala trdnjava. Večinoma so bili zelo dobri in verni ljudje, le v mestni kavarni se
je zbiralo nekaj meščanov bolj svobodomiselnih nazorov, vendar pa niso bili sovražni
do vere in Cerkve.

Bog si je za svoje načrte izbral družino v mestu in v tej družini najbolj neznatnega
otroka Bernardko. Bila je prvorojena hči Franca Soubirousa in njegove mlade, v veri
in delu utrjene žene Ludovike. Casterot. Živela in delala sta v mlinu Boly, ki je stal ob
potoku na desni strani reke Gave. Imela sta ga v najemu. Bila sta predobra. Več sta
dajala,  kot  prejemala.  V  družino  se  je  naselila  revščina,  ki  je  ni  več  izpustila  iz
krempljev. 

Bernardka se je rodila 7. januarja 1844. zaradi revščine jo je kmalu po rojstvu
mati oddala Mariji Aravant v vasi Bartres. Bila je slabega zdravja. Bila pa je dobra
pastirica. Bila je dobra pastirica je dejal oče Lagues, toda če smo jo hoteli naučiti
katekizma in molitvic, je šlo zelo trdo. Bila pa je obdarjena z lepimi čednostmi, v
katerih se je že zelo zgodaj začela razodevati, preden jo je nebo obdarilo s srečanj z
Marijo v Masabielski votlini, pa tudi potem je ostala skromna, nesebična, nedolžna,
pridna in tiha. Ko so ji po srečanjih z Marijo hoteli z darovi dvigniti iz revščine in
preprostosti,  je  vse  odklonila.  Vedno je  hotela  biti  zadnja,  tudi  takrat,  ko  so  že
prodajali njene slike. Ko je bila že v samostanu je sporočila: »Recite domačim, naj ne
obogatijo«.

Leta 1907 je papež Pij X v bogoslužje vpeljal spominski dan na prikazovanje v
Lurdu, kjer se je Marija 18 krat, od 11.2 – 16.7. 1858 prikazala Bernardki Soubirous.
Zato sedaj praznik Lurške Matere božje obhajamo 11. februarja, ki je tudi svetovni
dan bolnikov.                                                                                                 >>


