
3. Postna nedelja
Evangelij: POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN                                  Lk 13,1-9

Evangelij po Luku
Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat
pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi
drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani.
Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da so bili večji dolžniki
kakor vsi  drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi  prav tako
pokončani.« In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat
sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej
smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovoril: ›Gospod, pústi jo še
letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹«   

Mašni nameni od 7. 3. 2010 do 13. 3. 2010: 
nedelja, 
7. 3.

7:30h – za farane
10h  starši Martinšek, obletna, Rovte 1
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga birmanci 9. skupina

ponedeljek, 8.3. Sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
18h  Neža Filipič, Rovte 100a

torek, 9. 3. Sv. Frančiška Rimska, redovnica
18h  iz družine Lukančič, obletna, Medvedje Brdo 1 
          in starši Kogovšek, obletna, Zavratec 18

sreda, 10. 3. 40 mučencev iz Armenije
četrtek, 11. 3.
petek, 12.3. Sv. Doroteja, mučenka
sobota, 13.3. Sv. Kristina, mučenka

===================================================================================
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Jožef  –  zavetni  vesoljne  Cerkev.  Papež  Leon XIII  pravi,  da ga je  za svetnika

Cerkve postavil pravzaprav Bog sam, Cerkev pa je to le razglasila. Nazareška družina
je že vsebovala začetke nastajajoče Cerkve, namreč Kristusa kot prvorojenca božjih
otrok vseh kristjanov, in deviško Mater vseh udov skrivnostnega Kristusovega telesa.
Ker je Jožef Kristusov rednik in zakonit oče, zato ne more od svoje očetovske ljubezni
in skrbi izločiti  tistih,  ki jih je Kristus napravil  za svoje brate in sestre in za ude
svojega skrivnostnega telesa.

 Starodavno  prepričanje  je,  da  je  bil  egiptovski  Jožef,  ki  je  toliko  storil  za
starozavezno božje ljudstvo v njegovi stiski, predpodoba bodočega varuha sv Družine
in njegovih nalog v tej nazareški družini. Posebno praznovanje sv. Jožefa, kot varuha
vesoljne Cerkve je uvedel papež Pij IX leta 1847, od leta 1956 je to praznovanje
združeno s praznikom 19. marca. 

Na slovenskih tleh je bilo češčenje sv. Jožefa znano že pred uvedbo njegovega
praznika v letu 1621. Tedaj je svetnikovo čast z vso vnemo oznanjal škof Tomaž
Hren. Več naših krajev in dežel je sv. Jožefa izbralo za prvega zavetnika. Za Hrenom
ga je v svojih govorih slavil  Janez Schönleben. Češčenje so pospeševali  tudi naši
redovi, najbolj Avguštinci. Do zdaj je bilo na slovenskem sv. Jožefu posvečenih že 75
cerkva in 8 kapel. Tudi slovenski likovni umetniki so sv. Jožefa mnogokrat in uspešno
upodabljali.

4. Postna nedelja
Evangelij: IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU                       Lk 15,1-3,11-32

Evangelij po Luku

Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in 
govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko: 

In rekel je: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, 
ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v 
daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi
nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga 
je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni 
dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od 
lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da
bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še 
daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem 
zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je naročil svojim 
služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! 
Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil 
je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov 
grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹
Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹ Razjezil se je in 
ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril: ›Glej, toliko let ti 
služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi 
prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ On 
pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo 
treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹«

 Mašni nameni od 14. 3. do 21. 3. 2010:
nedelja, 
14.3.

7:30h – za farane
10h – v zahvalo za 90 let življenja

ponedeljek,15.3. Sv. Klemen Dvoržak, redovnik
torek, 16. 3. Sv. Neža Praška, devica

18h  Miro Treven, Rovte 4
sreda, 17. 3. Sv. Patrik, škof
četrtek, 18. 3. Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj
petek – postni, 
19.3. 

Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
8h  Jože in Marija Sedej, Praprotno Brdo 
18h  Jožefa Malovrh, godovna in obletna, Rovte 42

sobota, 20. 3. Dan celodnevnega češčenja SRT in Krvi
8h  Jože  in Marija Arhar, godovna, Petkovec 19
10h  iz družine Jereb, obletna, Rovte 41c
17h  Jože  in Marija Tušar, godovna, Rovte 82b

nedelja, 
21.3.

5. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28
14h – Križev pot z blagoslovom



Ostala oznanila:
* Na 4. postno nedeljo, 14. 3. doma ne bo pobožnosti križevega pota.

To nedeljo je dekanijsko postno srečanje na Žalostni gori nad 
Preserjem ob 15h, kjer bo Križev Pot in sveta maša, ki jo bo vodil 
ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Vabljeni ste na to srečanje.

* Od praznika sv. Jožefa, 19. 3 do praznika Gospodovega oznanjenja 
obhajamo teden družine(19. 3 – 25. 3). Geslo tega tedna je: »To 
delajte v moj spomin«. Teden spada tudi v čas radijskega misijona po 
radiu Ognjišče.

* Tretja skupina birmancev ima duhovne vaje v Želimljah od petka 
19. 3. popoldne, do nedelje 21. 3. ob poldne. Za prevoz poskrbite 
starši birmancev.

* Na praznik sv. Jožefa, 19. 3. bosta sveti maši ob 8h in ob 18h. K 
maši ste posebej povabljeni fantje in možje.

* V soboto, 20. 3. je v župniji dan celodnevnega češčenja. Svete 
maše bodo ob 8h, 10h in zaključna ob 17h. Dopoldne in popoldne bo 
prilika za sveto spoved. Sveto Rešnje Telo bo izpostavljeno po 
jutranji maši do 12h in popoldne od 15h do 17h. Vzemite si ta dan 
čas za sveto spoved, obisk svete maše in osebno molitev. Naj bo to tudi 
duhovna priprava za velikonočne praznike. 

* V soboto, 20. 3. se ob 9h  s sveto mašo prične v ljubljanski stolnici občni 
zbor Škofijske Karitas Ljubljana. Nadaljevanje bo na teološki fakulteti. 

* Na peto postno nedeljo, 21. 3., boste v lopi pod zvonikom prejeli 
oljčne vejice. Darovi, ki jih boste v ta namen darovali so namenjeni za 
župnijsko pastoralni center v župniji Šmarje pri Kopru.

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

7. 3. Ana Lukančič in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Tadeja Gnezda
14. 3. Jože Treven in Franja Tušar Karin Hladnik in Klemen Jereb
19. 3. Ob 8h Cilka Jereb in Mojca Skvarča 0b 18h Jakob Skvarča in Petra Čuk
20. 3. ob 8h Jože Treven in Veronika Kavčič

ob 10h Marijana Kunc in Lovro Skvarča
0b 17h Marja Čuk in Mojca Skvarča

21. 3. Cilka Jereb in Ana Lukančič Branka Jereb in Metka Bogataj
Pogrebne maše v marcu Metka Bogataj

 Ministriranje:
Teden od 7.3. – 14. 3. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 14.3.  –  21. 3. Martin Skvarča in Urban Cigale

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

Oznanila od 7. 3. 2010 do 21. 3. 2010, Leto VI. št. 5

Sveti Jožef, mož Device Marije

Odkar je Cerkev uvedla 1. maja god svetega Jožefa Delavca, ima praznik tega
svetnika  dne  19.  marca  naslov:  »Sveti  Jožef,  ženin  preblažene  Device  Marije,
spoznavalec  in  zavetnik  vesoljne  Cerkve«.  Vsak  del  tega  naslova  ima  v  sebi
pomembno vsebino.

Ženin preblažene Device Marije. Odlika sv. Jožefa je v tem, da je bil od vekomaj
izbran za »ženina«, za deviškega moža Marije, iz katere si je druga božja oseba po
moči sv Duha privzela človeško naravo, da bi odrešila vse človeštvo. O Mariji govori
II vatikanski cerkveni zbor, da je »najgloblje vstopila v zgodovino odrešenja«, tistega
odrešenja, ki se »razodeva« in nadaljuje v Cerkvi, katero je Gospod ustanovil, kot
svojo skrivnostno telo. Skupaj z Marijo in takoj za njo, pa je v odrešenjsko zgodovino
vstopil  tako  globoko,  kakor  nobeno  drugo  ustvarjeno  bitje,  tudi  njen  deviški
zaročenec  sv.  Jožef.  Ker  je  bil  z  Marijo  zvezan  v  resničnem  zakonu,  je  pred
starozavezno postavo veljal  za očeta učlovečenega Sina in v resnici  izvrševal nad
njim očetovske pravice in dolžnosti ter bil njegov Krušni oče.

Jožef  kot  »spoznavalec«  Kristusa.  Vzvišeni  nalogi,  ki  jo  je  imel,  ustreza  tudi
njegova  svetost.  Če  Bog koga izbere  za posebno  odlično  nalogo,  mu podeli  tudi
milosti, ki tej nalogi ustrezajo. Ker se mera posvečujoče milosti meri predvsem po
stopnji ljubezni do Boga, smemo sklepati, da je Bog Jožefa ljubil in ga obdaril z večjo
ljubeznijo, kakor kogarkoli, razen Marije. Razen tega je imel Jožef stalno pred očmi
najvzvišenejši  zgled  svetega Marijinega  in  Jezusovega življenja.  Nihče  ni  bil  tako
dolgo  časa  v  najvišji  in  najboljši  šoli  duhovnega življenja.  Sveti  Bernard  Sienski
pravi:  »Neskončna  Zveličarjeva  svetost  in  neizmerna  svetost  Marijina,  sta  se
takorekoč morali razlivati sv. Jožefa«. Mnogi teologi izrecno trdijo, da je bil sv. Jožef
zaradi svoje vzvišene naloge, že od začetka utrjen v milosti, podobno kakor Janez
Krstnik in kakor so bili utrjeni apostoli po Jezusovem vstajenju.

                                                                                                             >>


