
9. Nedelja med letom
Evangelij: VŽIVLJENJU SE JE TREBA PRAV ODLOČITI                         Mt 7,21-27
Evangelij po Mateju
»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje 
voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo 
v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko
mogočnih del?‹ In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, 
kateri ravnate nepostavno!‹« »Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben 
preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali
so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te 
moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na 
pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla 
je in njen padec je bil velik.«  

Mašni nameni od 6.3.2011 do 12. 03. 2011:
nedelja, 6.3. 7:30h – za farane

10h  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2
ponedeljek, 7.3. Sv. Perpetua in Felicita, mučenki

18h  iz družine Modrijan, obletna, Rovte 6
torek, 8.3. Sv. Janez od Boga, redovnik

18h  Vinko Treven in  Dolencovi, Petkovec 28
sreda, 9.3. Pepelnica – začetek 40-dnevnega postnega časa, 

strogi post in vzdržek
18h  Marija Brence, trideseti dan, Petkovec 4

četrtek, 10.3. 18h  Miro Treven, Rovte 4
petek, 11.3. postni 18h – Križev pot sv. maša – v zahvalo, Rovte 127
sobota, 12.3. 8h  Julijana Treven, obletna, Rovte 118
*************************************************************

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.

* Strogi post je na Pepelnično sredo 9.3. in Veliki petek 22.4. 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 postnega časa 
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore
ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih 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. (SSŠ 3/2011). 

1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS SE POSTI, HUDIČ GA SKUŠA                                           Mt 4,1-11
Evangelij po Mateju
 Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in
štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin,
reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od
kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto
mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim
angelom bo zate zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« Jezus
mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Spet ga je hudič vzel s
seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse
to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano
je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« Tedaj ga je hudič pustil, in glej, angeli
so pristopili in mu stregli. 

Mašni nameni od 13.3.2011 do 20.3.2011:
nedelja, 
13.3.

7:30h – za farane
10h vsi  Veronika Oberžan, Praprotno Brdo 9
14h – Križev pot, vodijo ga ministranti

ponedeljek, 14.3. 18h  Justina Modrijan, obletna, Rovte 96
torek, 15.3. Sv. Ludovika de Marillac, redovnica

18h  Janez Kogovšek, Rovte 127
sreda, 16.3. 18h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
četrtek, 17.3. Sv. Patrik 

18h  Anton Artač, obletna, Rovte 91
petek, 18.3. postni Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj

18h – Križev pot sv. maša za  Jože Treven, obletna, Rovte 4a
sobota, 19.3.
kvatrna

Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
8h  Jože Treven, godovna, Rovte 13
18h – urna maša za Rovte

nedelja, 
20.3.

2. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28
14h – Križev pot, vodijo ga člani Župnijske Karitas

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

6.3. Jože Treven in Veronika Kavčič Karin Hladnik in Marja Čuk
13.3. Metka Bogataj in Ana Lukančič Branka Jereb in Mojca Skvarča
19.3. ob 8h Lovro in Mojca Skvarča ob 18h Jože Treven in Marja Čuk
20.3. Vilma Kunc in Franja Tušar Marijana Kunc in Matjaž Gnezda

Pogrebne maše za marec Tadeja Gnezda

Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 19, od 5.3. do 11.3. sk. 20, od 12.3. do 18.3. sk. 21, od 19.3. do 25.3.



Ostala oznanila:
* V ponedeljek 7.3. 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 sredo 9.3. pričenjamo postni čas. Ta dan je pepelnica. Pri sveti maši 
je obred pepelenja, ko duhovnik blagoslovi pepel in z njim zaznamuje čelo 
tistim, ki k obredu pridejo. Obred ima spokorni značaj. V začetku svete 
maše skupno kesanje odpade. Liturgična barva oblačil v postnem času je 
vijolična.

* V postnem času bomo imeli spokornost Križevega pota vsak petek 
pred sveto mašo, ob nedeljah pa ob 14h. Na prvo postno nedeljo 13.3. 
bodo Križev pot molili ministranti, na drugo postno nedeljo 20.3. pa člani 
Župnijske Karitas. Prav je, da se te spokorne pobožnosti udeležujete v 
večjem številu, posebno tisti veroučenci, ki se pripravljate na sveto birmo.

* V soboto 19.3. obhajamo praznik sv. Jožefa, moža Device Marije. 
Sveti maši bosta maši ob 8h in 18h. Ta dan je tudi kvatrna sobota, ki naj bo 
usmerjena v spokornost, ki naj rodi ljubezen do bližnjega. Po sklepu SŠK 
obhajamo v Cerkvi na Slovenskem od 19.3. do 25.3. „Teden Družine“. Geslo
tedna družine je: „Drug drugega bremena nosite“ (Gal 6,2). Za vsak dan je 
določeno razmišljanje ob božji besedi in prošnji za vse potrebe.

* Duhovne vaje za bodoče birmance 8 razreda (II. skupina) bodo v 
Kanjem Dolu od petka 11.3. do nedelje 13.3.

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Podpora molitvi so bile knjižice s premišljevanji – včasih tudi s slikami – in podobe, ki
so jih razen lesenih Križev postavljali zunaj, v kapelicah in cerkvah. V 18. stol. Je bil
najbolj  neutruden  zagovornik  Križevega  pota  sv.  Leonard  Portomavriški,  ki  je
blagoslovil kar 572 Križevih potov. Na njegovo prošnjo je papež Benedikt XIV.(1740-
1758) leta 1742 priporočil vsem dušnim pastirjem, naj to pobožnost uvedejo v svojem
kraju.
Novi Križevi poti, ki so nastajali od 18. stol. Naprej so imeli 14 postaj s kapelicami.
Danes so še ohranjeni v Šmarju pri Jelšah, pri sv. Petru v Mariboru, v Podsredi, pri sv.
Križu  nad  Planino  pri  Sevnici,  v  Starem  Trgu,  sv.  Križu  pri  Ribnici,  sv.  Križu  pri
Kojskem, itd. 
Tudi  v  našem času  predlagajo  bolj  biblično  molitev  Križevega  pota,  zlasti  pa  tudi
dodajanje  zadnje  postaje  z  Jezusovim  Vstajenjem.  Ne  smemo  pa  pozabiti,  da  je
pobožnost  nastala  v  dobi,  ko  so  misli  na  Jezusovo  trpljenje  dosledno  ločili  od
vstajenske misli. 
Povzeto: Praznovanje pomladi in Velike noči, Damjan J. Ovsec.

Ministriranje:
Teden 6.3. do 13.3.  Primož Arhar, Ambrož Cigale, Aljaž Trpin in Jure Kunc

Teden od 13.3. do 20.3.  Martin Skvarča, Urban Cigale in Alen Bogataj
  

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

Oznanila od 6.3.2011 do 20.3.2011, Leto VII. št. 5

Pobožnosti v spomin na Kristusovo trpljenje
V postnem času je Cerkev uvajala in dopuščala različne, času primerne pobožnosti.

Ljudstvo jih je sprejelo in po svoje „pregnetlo“. Cerkev od vernikov ni zahtevala zgolj
posta in najrazličnejših zatajevanj in pridržkov, ampak tudi določen religiozni napor,
katerega zunanji vidiki so bili – in so še- bolj pogosto obiskovanje svetih maš, resnejša,
pogostejša in daljša molitev ter premišljevanje o Kristusovem trpljenju.

Verniki so hodili k maši vsak dan, še posebej pa je to veljalo za novoporočence, ki
so vstopili  v zakonski stan v predpustu. Želeli  so si pač varstva, zdravja in sreče v
družinskem življenju. V Prekmurju je šel vsak dan k maši vsaj en družinski član.

Najbolj razširjena in zelo stara ljudska postna pobožnost po domovih je bila molitev
rožnega venca, zlasti žalostnega dela. Kot „psalter naše ljube gospe“, ki je izšel leta
1483, so molitev imenovali tudi Gospodovo peterno prelivanje Krvi. Ljudje so zjutraj in
zvečer po hišah klečali vsak na svojem koncu in molili ter skušali podoživeti Kristusove
„bridke martre“, ki jih opevajo naše ljudske pobožnosti in pesmi.

Iz premišljevanja o Kristusovem „peternem prelivanju Krvi“, so nastali prvi Križevi
poti.  Križev pot so najprej molili  v Jeruzalemu. Tam so hodili  po poti,  po kateri  so
sovražniki gnali s križem obloženega Jezusa. Premišljevali so njegovo trpljenje in molili.
Molitev  Križevega  pota  so  zelo  pospeševali  duhovni  sinovi  sv.  Frančiška  Asiškega,
varuhi božjega groba v Jeruzalemu.

V dobi križarskih vojn so molitev Križevega pota romarji prinesli v Evropo. Po zgledu
jeruzalemskega  Križevega  pota  so  v  enaki  razdalji  kot  tam postavljali  na  prostem
postaje, najraje na gričih,  pozneje pa v obliki  slik  v cerkvah. Število  postaj  ni  bilo
vedno in povsod enako. Imeli so jih 5, 7, 14, celo 19.

pri nas se je razvoj Križevih potov začel v 17. stol. Sprva so imeli le pet postaj. Pri
vsaki  so  se  verniki  spominjali  po  ene  skrivnosti  žalostnega  dela  rožnega  venca.
Pomagali so si tako, da so na lesen steber pritrdili naslikane podobe. S časoma so se
petim postajam po skrivnostih rožnega venca pridružile še danes ohranjene skupine
Kalvarije na prostem, denimo Kalvarija v Celju in Kamniku.

                                                                               (Nadaljevanje na zadnji  strani) >>


