
5. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTJANI SO SOL IN LUČ SVETA                                   Mt 5,13-16
»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in 
jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne 
prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj 
vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 
Evangelij po Mateju

Mašni nameni od 6.2.2011 do 12. 02. 2011:
nedelja, 6.2. 7:30h – za farane

10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37
ponedeljek, 7.2. 18h  Marija Brence, osmi dan, Petkovec 4
torek, 8.2. Sv. Hieronim Emiliani, vzgojitelj

Prešernov dan
18h  Silvo Slabe, obletna, Petkovec 32

sreda, 9.2. Sv. Apolonija, devica in mučenka
18h  starši Leskovec, Petkovec 23

četrtek, 10.2. Sv. Sholastika, devica
18h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28

petek, 11.2. Lurška Mati božja, god – svetovni dan bolnikov
18h  Marija Trpin, obletna, Rovte 122

sobota, 12.2. 8h  Franc Jereb, godovna in starši, Rovte 79a
===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
 Ta pripoveduje, da je bil Valentin duhovnik in da je za Kristusa prelil svojo

kri pod cesarjem Klavdijem II v leto 269/70.Za ta čas pa zanesljivo vemo, da
ni bilo ne preganjanj ne mučencev. Resnico je tem težje dognati, ker je ob isti
Flaminijski cesti stala v 4. stoletju še druga bazilika mučenca Valentina pri
mestu Termi. O tem svetniku je znana podobna legenda, kakor za onega v
rimski okolici, samo, da je ta drugi bil škof v mestu Termi. Ker so spomin
enega in drugega obhajali že stalno isti dan 14. februarja, gre gotovo za isto
svetniško  osebo,  tesno  povezano  z  Rimom.  Možno  je,  da  je  bil  Valentin
najprej  v  Rimu,  prezbiter  in  nazadnje  Termijski  škof.  Prav  tako  smemo
sklepati, da je bil  njegov prvotni grob ob Milvijskem mostu, drugotni pa v
Termiju. Raziskovalci svetniške zgodovine uganke še niso prepričljivo rešili.
Gotovo pa je to, da gre za resničnega mučenca iz časa poznih preganjan.

Ime  Valentin  izhaja  iz  latinske  besede  „Valens“,  kar  pomeni  močan  in
zdrav. Zato so ga imeli za priprošnjika zoper telesne slabosti in zoper kužna
obolenja.  Ker  je  svetnikov  god  v  pred  pustu,  so  se  mu  priporočali
novoporočenci. Ker je to ob enem konec trde zime, je bil sv. Valentin zavetnik
čebelarjev  in  mladostnikov.  Po  rimski  legendi  je  svetnik  vrnil  vid  slepi
poganski  deklici,  ki  se je nato z vso družino dala Krstiti.  Zato je Valentin
zavetnik za oči in pravo spoznanje (Pogled duše)! Po legendi naj bi Valentin
vrnil  zdravje  otroku  z  mrtvoudom  in  padavico,  zato  se  mu  priporočajo
božjastni bolniki.                                                    (Nadaljevanje na zadnji strani)  >>

6. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS DAJE NOVO POSTAVO                                               Mt 5,17-37

Evangelij po Mateju

»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih
prišel. Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali
ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših
zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in
učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu. Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo večja
kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo.« »Slišali ste,
da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj! Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim: Vsak,
kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa reče bratu ›raká‹, bo kriv pred vélikim
zborom; in  kdor  mu reče  ›norec‹,  bo kriv  in  obsojen  na  peklensko dolino  ognja!   Če torej
prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred
oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. Spravi se hitro s
svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa
pazniku in te ne vržejo v ječo. Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do
zadnjega novčiča.« »Slišali ste, da je bilo rečeno: Ne prešuštvuj! Jaz pa vam pravim: Kdor koli
gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni
in vrzi od sebe; kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo célo tvoje telo vrženo
v peklensko dolino. In če te desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti bolje je zate,
da izgubiš en del telesa, kakor da bi célo tvoje telo prišlo v peklensko dolino.« »Rečeno je bilo:
Kdor se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni list. Jaz pa vam pravim: Kdor se loči od svoje žene,
razen  če  se  zaradi  nečistovanja,  povzroči,  da  ona  prešuštvuje.  In  kdor  se  z  ločeno  oženi,
prešuštvuje.« »Dalje  ste  slišali,  da  je  bilo  starim rečeno:  Ne prisegaj  po krivem;  izpolni  pa
Gospodu svoje  prisege!  Jaz  pa  vam pravim:  Sploh  ne  prisegajte!  Ne pri  nebu,  ker  je  Božji
prestol, ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto vélikega
kralja. Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega.
Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.« 

Mašni nameni od 13.2.2011 do 20.2.2011:
nedelja, 
13.2.

7:30h – za farane
10h  Marija Cigale, dano iz Logatca

ponedeljek, 14.2. Sv. Valentin, mučenec
18h  starši Gabrovšek in sinova Pavel in Andrej

torek, 15.2. 18h  Jože in Marijana Blažič, obletna, Rovte 83
sreda, 16.2. sv. Julijana, mučenka

18h  Julijana Lukančič, godovna, Rovte 104c
četrtek, 17.2. 18h  Vinko Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20
petek, 18.2.   18h  Franc Celarc, obletna, Rovte 82j
sobota, 19.2. Sv. Konrad iz Piacenze, redovnik

8h  Slavka Novak, trideseti dan, Petkovec 36
nedelja, 
20.2.

7. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h – v zahvalo Materi Božji, Rovte 50



Ostala oznanila:

* Župnijska Karitas Dol. Logatec vabi na dobrodelni koncert v nedeljo
6.2. ob 15h v Narodnem domu v Dol. Logatcu.

* V ponedeljek 7.2. in v torek 8.2. ni verouka.

* V petek 11.2. obhajamo god Lurške Matere božje in svetovni dan 
bolnikov. Ta dan se spomnimo vseh telesno in duhovno bolnih, ki trpijo po
naših domovih, bolnicah in drugod po svetu in jih vključimo v svoje osebne 
molitve, predvsem pa v molitve pri sveti maši, naj svoje trpljenje in 
bolezen darujejo z Kristusom v dobre namene.

* V sredo 16.2. bo po sveti maši v zimski kapeli predstavitev sestre 
Rebeke o duhovnih vajah. Predstavitev bo za bodoče birmance, ki 
sedaj obiskujejo 7 in 8 razred verouka in za njihove starše. Tema 
letošnjih duhovnih vaj je posvečena dobrodelnost. Za termine duhovnih vaj
se boste birmanci in starši odločili na srečanju.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
6.2. Vilma Kunc in Franja Tušar Matjaž Gnezda in Marijana Kunc
13.2. Veronika Kavčič in Jože Treven Karin Hladnik in Lovro Skvarča
20.2. Cilka Jereb in Metka Bogataj Mojca Skvarča in Klemen Jereb

Pogrebne maše za februar Jože Treven

Ministriranje:
Teden 6.2. do 13.2.  Jaka Logar, Nejc Rupnik in Blaž Skvarča

Teden od 13.2. do 20.2.  Primož Arhar, Ambrož Cigale, Aljaž Trpin in Jure Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 15, od 5.2. do 11.2. sk. 16, od 12.2. do 18.2. sk. 17, od 19.2. do 25.2.

  (Nadaljevanje z druge strani)

Sv. Valentina opevajo tudi naše ljudske pesmi Na slovenskem je njemu v
čast pozidanih 11 cerkva. Upodabljajo ga navadno z bolniki ob nogah. Znana
je  slika  slikarja  Fortunata  Berganta  iz  leta  1765,  ki  jo  hrani  Škofjeloški
muzej. Vsekakor pa „Valentinovo“, ki ga praznujejo v Ameriki in pri nas kot
dan zaljubljencev, s tem svetnikom nima nobene povezanosti.

******************************************************************************************************  

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

Oznanila od 6.2.2011 do 20.2.2011, Leto VII. št. 3

Sv. Valentin (Zdravko), mučenec

V  srednjem  veku  so  romarji  iz  naših  krajev  veliko  romali  V  Rim,  da
počastijo grobove apostolov Petra in Pavla. Ob vstopu v Rim so se navadno
ustavljali pri Milvijskem mostu, kjer je leta 312 cesar Konstantin premagal
Maksencija. To je bila prva zmaga v znamenju Križa. Tu so šli romarji preko
reke Tibere in pred seboj zagledali na levi strani veličastno baziliko svetega
mučenca  Valentina.  Cerkev  so  sezidali  poleg  griča,  kjer  so  bile  izkopane
katakombe v več nadstropjih. Ob vhodu v prostore podzemlja je ohranjena
ena najstarejših podob Križanja. V 14. stoletju so te katakombe izpraznili in
ostanke mučencev od tod prenesli v cerkev sv. Praksede v Rimu. V cerkvi sv.
Praksede kažejo še sedaj grob sv. Valentina, ki mu je posvečena prekrasna
kapela. Baziliko sv. Valentina so prej imeli  v časteh tudi Rimljani in so jo
obiskovali na prošnje dni križevega tedna. Ko so bile katakombe izpraznjene,
je ta kraj prišel v pozabo in tudi cerkev sv. Valentina je začela propadati.
Danes je v razvalinah.

Baziliko sv. Valentinu v čast je sezidal papež Julij I (337 – 352), ko so po
zmagi Krščanstva s hvaležnostjo proslavljali slavno znane mučence. Valentin
je bil  gotovo Rimljanom tedanjega časa dobro znan. Papež Teodor (642 –
649) je to cerkev obnovil  in večkratni  zapis  romarjev omenjajo,  da v tej
cerkvi počivajo telesni ostanki mučenca Valentina.

V 4. stoletju so še dobro pomnili zgodbe sv. Valentina, njegovega življenja
in  mučeništva.  Nihče  pa  je  ni  zgodovinsko  obdelal  in  zapustil  trajnemu
spominu;  če  pa  jo  je,  teh  sporočil  danes  ni  več  najti.  Kraj  sam  je  bil
izpostavljen  vojni  vihri  in  je  večkrat  menjal  prebivalce.  Ker ni  bilo  pravih
spisov, je pobožna legenda spletla novo zgodbo. 

>>

Včasih je dovolj en sam sončni žarek. 
Ena prijazna beseda. En pozdrav. Ena nežnost. En nasmeh. 
Tako malo je potrebo za to, da osrečimo svoje bližnje. 

Zakaj tega ne storimo?


