
1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ZAVRNE SKUŠNJAVCA                                  Lk 4,1-13

Evangelij po Luku
Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je
skušal. Tiste dni ni nič jedel, in ko so se končali, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci
temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha.«
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to
oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem. Če torej mene moliš, bo vsa tvoja.«
Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od
tukaj dol; kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo in: Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen.«
Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Ko je hudič končal z vsemi
skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa.  

Mašni nameni od 21. 2. 2010 do 27. 2. 2010: 
nedelja, 
21. 2.

7:30h – za farane
10h – za zdravje, Rovte
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga člani župnijske Karitas

ponedeljek, 22.2. Sedež apostola Petra - praznik
18h  Janez Brenčič, godovna, Petkovec 14

torek, 23. 2. Sv. Polikarp, škof in mučenec
18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

sreda, 24. 2. Sv. Matija, apostol
18h – za zdravje, Petkovec 6b

četrtek, 25. 2. 18h vsi  Lukančič; Rovte 127
Postni petek, 26.2. Sv. Aleksander, škof

18h – Križev pot, 
      sv. maša za  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14

sobota, 27.2. Gabrijel Žalostne Mater Božje, redovnik
8h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

===================================================================================
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Gregorijeva  rodna  hiša  je  stala  v  Rimu  na  pobočju  Celjskega  griča.  Bila  je

mogočna  patricijska  stavba,  ki  jo  je  Gregor  predelal  v  Benediktinski  samostan.
Sorodnik družine iz katere je izšel Gregor, je bil tudi papež Agapet(535 – 36), ki je
poleg  Gregorijev  rojstne  hiše  na  Celiju  ustanovil  knjižnico  in  v  njej  zbral  spise
cerkvenih očetov. To knjižnico je z veseljem in pridom uporabljal Gregorij I. 

Za nekaj let je bil imenovan za papeževega zastopnika v Carigradu. Tam se je
seznanil in poglabljal v duhovne spise vzhodnih cerkvenih očetov.

Odlikoval  se  je  tudi  v  pisanju.  Znano  je  njegovo  delo:  »Dialogi«.  To  delo
obravnava čudežno božje poseganje v človeško usodo in moč svetosti, ki presega
naravne  zakone.  Opisuje  čudeže  italskih  očetov,  s  tem  izrazom  misli  svetnike.
Ohranilo  se  je tudi  848 pisem, ki  podajajo  podobo o njegovi  vsestranski  zunanji
delavnosti.

Papež Gregorij I, je umrl 12. marca 60 leta in je bil pokopan v stari cerkvi sv.
Petra v Rimu.

2. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI                       Lk 9,28b-36

Evangelij po Luku

Vzel je s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem ko je molil, se je videz 
njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se 
pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem 
izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je premagal 
spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in ona dva moža, ki sta stala ob njem. In 
ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri 
šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govori. Medtem ko je to 
govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se 
je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« In ko se je ta glas zaslišal, je 
bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli.

 Mašni nameni od 28. 2. do 7. 3. 2010:
nedelja, 
28.2.

7:30h – za farane
10h  Franc Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga birmanci

ponedeljek,1.3. Sv. Albin (Zorko), škof
18h  Matilda Rupnik in Marica Mlinar, Petkovec 11b

torek, 2. 3. Sv. Neža Praška, devica
18h  Miro Treven, Rovte 4

sreda, 3. 3. 18h  Merlakovi, obletna Rovte 60
četrtek, 4. 3. Sv. Kazimir, kralj

18h vsi  Lukanovi, Rovte 129
Prvi petek –
postni, 5.3. 

Sv. Janez Jožef od Križa, redovnik
18h – Križev pot; 
     sv. maša za  Alojz in Pavla Jurca, obletna, Petkovec 19

sobota, 6. 3.
Prva duhovniška

8h  Silvo Slabe, trideseti dan, Petkovec 32

nedelja, 
7.3.

3. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  starši Martinšek, obletna, Rovte 1
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga člani MCPZ

Spraševane (Božo Rustja)

Oče in sin sta se nekega dne sprehajala. Deček je vprašal očeta, kako potuje
elektrika skozi žico, napeto med dvema drogovoma.  »Ne vem« je odvrnil 
oče. »Pravzaprav nisem nikoli dosti vedel o elektriki«. Čez nekaj časa je fant
vprašal, kaj povzroči, da luč sveti. »Če po pravici povem«, je rekel oče, 
»tega nisem niti sam nikoli razumel«. Sin pa je še naprej spraševal, čeprav 
mu oče na nobeno vprašanje ni znal odgovoriti. Ko sta bila končno blizu 
doma, je rekel sin: »Oče, upam, da te nisem preveč motil, ker sem toliko 
spraševal«. »Seveda ne«, je odgovoril oče. »Kako pa bi se sicer kaj naučil«?



Ostala oznanila:
* Na prvo postno nedeljo, 21. 2. oddajte v lopi pod zvonikom 

izpolnjene glasovnice za izbiro članov ŽPS in gospodarskega sveta 
v zato pripravljeno škatlo.

* V ponedeljek, 22. 2. po večerni maši je v veroučni učilnici priprava 
na zakrament svetega krsta. Starši k pripravi prinesite rojstni list 
otroka in družinsko knjižico, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so
iz druge župnije.

* Srečanje za člane ŽPS bo v sredo, 24. 2. ob 19h v veroučni učilnici. 
Tema srečanja: Jezus je med nami (Albina Krek) – naše poslanstvo št. 43,
str. 40. Prešteti moramo tudi glasovnice za ŽPS in GS. 

* Zadnja sobota v mesecu februarju, 27. 2. je Kvatrna. Postna Kvatrna 
sobota je usmerjena v spokornost, ki naj rodi ljubezen do bližnjega.

* Meddekanijska duhovno obnova za člane Karitas bo v soboto, 27. 2. s 
pričetkom ob 14h na Brezovici pri Ljubljani. Vodil jo bo gospod Stane 
Kerin.

* Srečanje za bralce beril bo na Vrhniki 2. 3. ob 19h v župnišču. 
Srečanje bo vodil profesor Jože Faganel.

* Druga skupina birmancev ima duhovne vaje v Želimljem od petka 
popoldne do nedelje opoldne (5. 3. – 7. 3.). Za prevoz poskrbite 
starši birmancev.

* 5. 3. je prvi petek. V dopoldanskem času bom obiskal in obhajal 
bolne in ostarele po domovih. Pred večerno mašo bo kratek križev pot, 
po maši pa litanije z blagoslovom. 

* Na prvo soboto v mesecu marcu po maši molili za nove duhovne 
poklice in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

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

21. 2. Jože Treven in Franja Tušar Tamara Trpin in Metka Bogataj
28. 2. Matjaž Gnezda in Cilka Jereb Branka Jereb in Jakob Skvarča
7. 3. Ana Lukančič in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Tadeja Gnezda

Pogrebne maše v februarju Mojca Skvarča
Pogrebne maše v marcu Metka Bogataj

 Ministriranje:
Teden od 21.2. – 28. 2. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 28.2.  – 7. 3. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

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

Oznanila od 21. 2. 2010 do 7. 3. 2010, Leto VI. št. 4

Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

Za Leonom I je Gregorij  (Gregor) I. drugi in  edini  papež,  ki  mu je zgodovina
prisodila naslov Veliki.  Vzrokov za to odlikovanje je mnogo. Modro je vodil  usodo
Kristusove Cerkve v najbolj odločilnejših časih, ko je stari vek prehajal v srednjega.
Papež je bil v letih od 590 – 604. Širil je krščanstvo med Langobardi in Angleži. Dal
je krstiti  zadnje pogane na nekdanjih rimskih  tleh in daljnovidno zastavil  širjenje
evangelija  med  Germani.  Bil  je  pravi  papež  iz  vrst  zahodnega  meništva.
Benediktinskemu  je  naložil  novo  dolžnost  misijonarjenja  med  novimi  evropskimi
narodi.  Izdela  je  načrt  za  odpravo  arijanske  krive  vere  med Germani,  ki  so  bili
naseljeni na rimskih tleh. Napisal je velika dela po vsebini. Bila so splošno umljiva po
obliki, preuredil je liturgijo in petje (gregorijanski koral), kar je vse imelo stoletno
veljavo  in  jo  ima  še  danes.  Bil  je  enako  velik  v  majhnem,  kakor  v  velikem.
Organiziral je dobrodelnost. Zato ni spregledal najmanjše podrobnosti v skrbi, da bi
vsakdo začutil njegovo očetovsko skrb in, da bi vsakogar vpregel v delo za pomoč
trpečim.  Hkrati  pa  je  imel  svoj  pogled  uprt  v  vesoljno  Cerkev.  Gojil  je  iskreno
prijateljstvo z drugimi patriarhi, povsod je odstranjeval ovire, ki so kalile medsebojno
zaupanje, spoštovanje in bratsko sodelovanje. Takoj je bil v polnem pomenu besede
ekumenski papež, kakor ga skoraj – da ni bilo več do današnjih dni.

Videti je bilo, da kljub stalni bolehnosti in hudim telesnim bolečinam čuti z vsem
človeštvom in z vsakim človekom posebej. Vse to pa je bilo mogoče le v tem smislu,
kakor je bilo napisano nad njegovim grbom, kjer so mu dali naslov »božji konzul«.
Besedo konzul  je  zapisana  v pomenu svetovalec.  Svetoval  ni  zgolj  iz  človeškega
umovanja, ampak z navdihnjene božje modrosti.  Tako moremo »božji  konzul« po
naše razložiti  samo s  široko razčlembo izraza:  od Boga poslani  pomočnik  vsemu
človeštvu in svetovalec ljudem kot glasnik božje volje. Ker je zvesto upravljal tako
poslanstvo, si je res zaslužil naslov Veliki.                                                      >>


