
7. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS NAROČA LJUBITI SOVRAŽNIKE                         Mt 5,38-48
»Slišali ste, da je bilo rečeno: Oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se 
hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati 
s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če 
te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.« »Slišali ste, da je 
bilo rečeno: Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim: Ljubíte 
svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v
nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež 
pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega 
ne delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne 
delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.«  
Evangelij po Mateju

Mašni nameni od 20.2.2011 do 26. 02. 2011:
nedelja, 
20.2.

7:30h – za farane
10h – v zahvalo Materi Božji, Rovte 50

ponedeljek, 21.2. Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj
18h  starši Martinšek, Rovte 63

torek, 22.2. Sedež apostola Petra, praznik
18h  Minka Treven in starši Arhar, godovna, Petkovec 11

sreda, 23.2. Sv. Polikarp, škof in mučenec
18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

četrtek, 24.2. Sv. Matija, apostol, praznik
18h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14

petek, 25.2. Sv. Valburga, opatinja
18h  Frančiška Treven, Rovte 13

sobota, 26.2. 8h  Matija in Neža Pivk
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Da je bil med temi učenci tudi Matija, potrjuje tudi najstarejši cerkveni zgodovinar

Evzebij Cezarejski. V Cerkveni zgodovini piše: »Govori se, da je bil tudi Matija, ki je
bil namesto izdajalca Juda prištet apostolom, iz onega zbora sedemdesetih učencev«.

Peter  je  postavil  tudi  pogoj  za  službo  apostola:  da«postane  z  nami  priča
Gospodovega vstajenja«, da je Kristus resnično  vstal  od mrtvih.  To je bila velika
dolžnost apostola. Zato je jasno in nedvomno, da je tudi Sveti Matija videl vstalega
Kristusa, da je mogel pričati o njegovem vstajenju, kakor drugi apostoli.

V Apd beremo, kako so se apostoli obrnili naravnost na Gospoda, da jim razodene
svojo voljo.  Postavili  so dva:  Jožefa,  kise  je  imenoval  Barsaba s priimkom Justus
(Pravični) in Matija; molili so:«Gospod, ti, ki poznaš srca vseh, pokaži, katerega izmed
teh dveh si izvolil, da prevzame mesto v tej službi in v apostolstvu, od katerega je
odpadel Juda, da je šel na določeni mu Kraj«. In žrebali so zanju. Žreb je zadel Matija
in bil je prištet enajsterim apostolom.

Tako je resnično sam Bog dal sveti Cerkvi dvanajstega apostola. Na svetem Matiju
se je prav po črki dopolnilo, kar pomeni njegovo ime: Bogdan.

Svetega Matija predstavljajo s knjigo, čelado, s kamni ali mečem. Časte  ga kot
zavetnika stavbenikov, mesarjev, kovačev, krojačev, tesarjev in slaščičarjev.

8. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS SVARI PRED ZASKRBLJENOSTJO                          Mt 6,24-34

Evangelij po Mateju

»Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo
enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« »Zato vam pravim: Ne
skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali
ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne
spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo
izmed vas pa more s svojo skrbjo dodati svojemu življenju en sam komolec? In za obleko, kaj
skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam: Še
Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači
travo  na polju,  ki  danes  obstaja  in  jo  jutri  vržejo v peč,  mar  ne bo mnogo bolj  oblačil  vas,
maloverni?  Ne skrbite  torej  in  ne  govorite:  ›Kaj  bomo jedli  ali  kaj  bomo pili  ali  kaj  bomo
oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite
najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.  Ne skrbite za jutri,
kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.« 

Mašni nameni od 27.2.2011 do 6.3.2011:
nedelja, 
27.2.

7:30h – za farane
10h vsi  Merlakovi, obletna, Rovte 60

ponedeljek, 28.2. 18h  Pavla in Alojz Jurca, obletna, Petkovec 19
torek, 1.3. 18h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
sreda, 2.3. 18h  Tomaž Reven, godovna, Rovte 54
četrtek, 3.3. 18h  Frančiška Kogovšek, trideseti dan, Rovte 101
Prvi petek, 4.3. Sv. Kazimir, kralj 

18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a
sobota, 5.3.
prva duhovniška

8h  Jože Trpin, Rovte 17

nedelja, 6.3. 9. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
20.2. Cilka Jereb in Metka Bogataj Mojca Skvarča in Klemen Jereb
27.2. Vilma Kunc in Franja Tušar Helena Rupnik in Jakob Skvarča
6.3. Jože Treven in Veronika Kavčič Karin Hladnik in Marja Čuk

Pogrebne maše za februar Jože Treven
Pogrebne maše za marec Tadeja Gnezda

Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 17, od 19.2. do 25.2. sk. 18, od 26.2. do 4.3. sk. 19, od 5.3. do 11.3.



Ostala oznanila:
* V ponedeljek 21.2. ob 18:30h je v veroučni učilnici priprava na 

zakrament svetega Krsta. Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka in 
družinsko knjižico, botri pa potrdilo za botra, če so iz druge župnije.

* V času od 21.2. do 26.2. zaradi počitnic ni verouka.
* V sredo 23.2. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 

Tema srečanja je: „Kako naša župnija odgovarja na potrebe ljudi“? (Naše 
poslanstvo št. 44, str. 35).

* Drugo preverjanje za SBP bo v soboto 26.2. od 15h do 16h v 
veroučni učilnici.

* Na prvi petek v mesecu marcu 4.3. bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo 
zmolili litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Prva soboto v mesecu marcu 5.3. je namenjena molitvam za nove 
duhovne poklice. Po maši bomo molili v ta namen in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Vsak četrtek v tednu je pol ure pred mašo izpostavljeno Najsvetejše,
pred  katerim molitvena skupina moli za duhovne potrebe v župniji. Vabim, 
da bi se še kdo odzval in pridružil tej skupini, tudi od otrok ali mladine.

* Duhovniki, ki spremljajo bolnike v slovenskih bolnišnicah, so bili zbrani v 
Bolniški župniji v Ljubljani 18. januarja 2011. Ob tej priložnosti apelirajo na 
župnijska občestva različne skupine in gibanja, da doma in po župnijah, v 
domovih za ostarele in bolnišnicah poskrbijo za obisk duhovnika. Predlagali 
so konkretno besedilo, s katerim naj bodo seznanjene župnije in druga 
občestva. 
„Dobri Bog, razsvetljuj nas, da bomo starejšim, bolnim in 
umirajočim priskrbeli prejem zakramentov spovedi, maziljenja in 
obhajila, ki jih bodo utrdili v krščanski veri, zaupanju v božje 
varstvo, sprejemanju in darovanju trpljenja za odrešenje vseh 
ljudi“!
S papeževimi besedami ob koncu poslanice „V obličjih bolnikov znajte vedno
videti obličje vseh obličij, Kristusovo obličje“, vas prisrčno pozdravljamo.      

Bolniški duhovniki
* V soboto 5.3. bo v župniji Ljubljana-Koseze dan odprtih vrat za duhovne 

poklice. Od 9h do 12h se bodo interesentom predstavili člani različnih 
duhovnih poklicev. Če koga ta tematika zanima, naj se srečanja udeleži.

Ministriranje:
Teden 20.2. do 27.2.  Martin Skvarča, Urban Cigale in Alen Bogataj

Teden od 27.2. do 6.3.  Jaka Logar, Nejc Rupnik in Blaž Skvarča
  

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

Oznanila od 20.2.2011 do 6.3.2011, Leto VII. št. 3

SVETI MATIJA,  APOSTOL
Apostole  je  Kristus  sam  poklical,  zaznamoval  in  poslal  v  svet  oznanjat  njegov

evangelij.  Apostol je božji poslanec, zato ne govori  sam zase. Ne govori iz  svojega
spoznanja  in  izkušnje,  ampak  iz  božje  besede  in  po  božjem  naročilu.  Vsebina
njegovega življenja je Gospod. Njega prinaša Svetu, ne iz moči lastnega doživetja ali
spoznanja, ampak , ker ga je Gospod zato postavil: Pojdite in učite vse narode in učite
jih  spolnjevati  vse,  karkoli  sem  vam  zapovedal  (Mt,  28,19).  V  prvem  poglavju
Apostolskih del evangelist Luka pripoveduje, kako je bil Matija prištet apostolom. Bilo
je po Gospodovem Vnebohodu. Apostoli so se vrnili z Oljske gore v Jeruzalem, polni
veselja, ker so videli svojega Učenika, kako je odšel v slavo k svojemu Očetu. Zbrali so
se v dvorani zadnje večerje in se v molitvi pripravljali na prejem Svetega Duha, kakor
jim je  naročil  Jezus.  Tako  so  opravljali  prvo  devetdnevnico.  V  stanovitni  in  skupni
molitvi so čakali, da prejmejo bogastvo darov Svetega Duha. Z njimi je vztrajala tudi
Marija, Jezusova mati in njegovi bratje. Ti bratje so bili prvi Jeruzalemski Kristjani in
Jezusovi sorodniki.

V  dneh  devetdnevnice  je  bil  Matija  prištet  apostolom.  Zakaj  ,že  pred prihodom
Svetega Duha  je bilo treba dopolniti zbor. Jezus je izbral dvanajst apostolov, kakor je
bilo dvanajst  očakov  izvoljenega ljudstva in dvanajst rodov. To število se je skrčilo na
enajst. Juda Iškarjot, izdajalec se je iz tega zbora sam izločil. Na njegovo mesto je bilo
treba izvoliti dvanajstega apostola, da pride  Sveti Duh nad polni apostolski zbor.

Volitev se je izvršila  na ukaz apostola Petra,  ki  se je zavedal,  da je prvak med
apostoli. O Judi Iškerjotu je zapisano v knjigi psalmov:«Njegovo bivališče naj bo pusto
in  naj  ne bo nikogar,  ki  bi  v njem prebival.  In: Njegovo mesto naj  prevzame kdo
drugi«.  Peter je tudi določil bistveni pogoj, kdo more biti izvoljen za apostola: eden
izmed tistih mož, ki so bili z apostoli vred v bližini Učenika ves čas od Janezovega Krsta
do Gospodovega Vnebohoda. Novi apostol mora poznati vse Jezusovo javno delovanje.
Iz te Petrove zahteve je razvidno, da je bil Matija zvest Kristusov učenec vsa tri leta
njegovega javnega delovanja. Sveti Luka pripoveduje, da ja Jezus določil  še drugih
dvainsedemdeset in jih pred seboj poslal po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor
je hotel sam priti.                                                                                         >>


