
7. Nedelja med letom
Evangelij: SIN ČLOVEKOV Z OBLASTJO ODPUŠČA GREHE                 Mr, 2,1-12

Evangelij po Marku

Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum, se je razvedelo, da je v hiši. In nabralo se jih je 
mnogo, tako da tudi pri vratih ni bilo več prostora, in jim je oznanjal nauk. In prišli so k njemu z 
mrtvoudnim, ki so ga štirje nosili. Ker pa ga zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad 
mestom, kjer je bil, odkrili streho in skozi odprtino spustili posteljo, na kateri je mrtvoudni ležal. 
Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel mrtvoudnemu: »Sin, grehi so ti odpuščeni.« Sedelo pa je 
tam nekaj pismoukov, ki so v srcu mislili: »Kaj ta tako govori? Bogokletno govori. Kdo more 
grehe odpuščati kakor edino le Bog?« Jezus v duhu takoj spozna, da sami pri sebi tako mislijo, in 
jim reče: »Kaj to v srcu mislite? Kaj je lažje, mrtvoudnemu rêči: ‚Grehi so ti odpuščeni‘ ali rêči: 
‚Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi‘? Da pa boste vedeli, da ima Sin človekov oblast, na zemlji 
odpuščati grehe,« – reče mrtvoudnemu – »ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj 
dom!« In ta je prècej vstal, vzel posteljo in vpričo vseh odšel, tako da so vsi strmeli in slavili 
Boga, govoreč: »Nikoli nismo kaj takega videli.«  

Mašni nameni od 19.2.2012 do 25. 02. 2012:
nedelja, 
19.2.

Sv. Vincencij, diakon in mučenec
7:30h – za farane
10h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

ponedeljek, 20.2. 18h  Franc Istenič. godovna
torek, 21.2. Sv. Peter Damian, škof in cerkveni učitelj

18h  Jakob Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
sreda, 22.2. Pepelnica – začetek štiridesetdnevnega postnega časa

               - strogi post in zdržek
18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

četrtek, 23.2. Sv. Polikarp, škof in mučenec
18h  starši Cigale, dano iz Logatca

petek, 24.2.  
postni

Sv. Matija, apostol
18h – Križev pot, sveta maša  Marija in Avguštin Molk ter Jožefa
          in Janez Laknar, Rovtarske Žibrše 9

sobota, 25.2. Sv. Valburga, opatinja
  8h  starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
»tedaj….« Izaija 58, 8-14 Prerok nam govori,  da bo pravi post prinesel čudeže.

Nariše veličastno podobo  ljudstva , ki hodi za Bogom in prenavlja zemljo. Njihova luč
zasije »kakor zarja«. Ta veličastna podoba je namenjena tudi nam. Bog želi, da bi
Cerkev delovala v tem svetu – kot sila ozdravljenja in prenove , kot luč v temi in
znamenje božje navzočnosti vsem, ki se obračajo k njemu.

Več stoletij pred prerokbo je kralj Salamon od Boga slišal podobno obljubo. Posvetil
je tempelj v Jeruzalemu. Ko je molil, je začutil, da mu Bog govori tole:«Če pa se bo
moje  ljudstvo  ponižalo,  molilo  in  iskalo  moje  obličje,  ter  se  odvrnilo  od  svojih
hudobnih poti, bom prisluhnili iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo«
(Z Krn 7, 14).  Zadnje vrstice nam raznoliko nakazujejo, kakšno bo življenje, ko bo
Jezus znova prišel. Ko bo prišel, bo svet napolnil s svojo veličastno navzočnostjo. Bog
želi, da bi se naučili, kako naj damo prednost njegovi volji pred svojo.       

1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUSA SATAN SKUŠA IN ANGELI MU STREŽEJO                Mr 1,12-15

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 26.2.2012 do 4.3.2012:
nedelja, 
26.2.

7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37
14h – Križev pot, vodijo ga člani Župnijske Karitas

ponedeljek, 27.2. 18h  Zdravka Trpin, godovna, dana iz Logatca
torek, 28.2. 18h  Janez Grum, godovna, Rovte 137
sreda, 29.2. 18h  Frančiška Treven, godovna, Rovte 13
četrtek, 1.3. 18h  starši Jereb, Rovte 157
petek, 2.3.
prvi postni

18h – Križev pot, sveta maša za vsi  Logar, Rovtarske Žibrše

sobota, 3.3.
prva duhovniška  

 Kvatrna
 8h  Janez in Rezka Žakelj, dano iz Medvedjega Brda

nedelja, 4.3. 2. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  Rudi in Zvonka Nartnik, Rovte 29
14h – Križev pot, vodijo ga člani ŽPS

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. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike 
spokornosti.

* Strogi post je na Pepelnično sredo 22.2. in Veliki petek 6.4. 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.

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

19.2. Metka Bogataj in Cilka Jereb Klemen Jereb in Karin Hladnik
26.2. Franja Tušar in Vilma Kunc Mojca Skvarča in Marijana Kunc
4.3. Veronika Kavčič in Matjaž Gnezda Branka Jereb in Helena Rupnik

Pogrebne maše za  Februar Helena Rupnik
Pogrebne maše za  Marec Franja Tušar



Ostala oznanila:
* Na sedmo nedeljo med letom 19.2. ima vrhniška dekanija na Brezjah 

molitveni dan za duhovne poklice. Ob 15h je molitvena ura ob 16h pa sveta 
maša.  Odhod avtobusa iz pred cerkve v Rovtah ob 13:30h.

* V ponedeljek 20.2. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na
zakrament svetega Krsta za starše in botre. K pripravi prinesite 
družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa potrdilo o sposobnosti za 
botra, če so iz druge župnije.

* V sredo 22.2. je PEPELNICA, začetek štiridesetdnevnega postnega 
časa, ki traja do Velikega petka. Ta čas ima značaj spokornosti in resne 
priprave na Veliko noč. Barva mašnih oblačil je zato vijolična. Na Pepelnično
sredo je med mašo blagoslov pepela in spokorni obred pepelenja. V začetku
maše skupno kesanje odpade, pepelenje  pa se nadaljuje po pridigi. 
Duhovnik na čelo vsakega, ki se pepelenja udeleži, potrese s pepelom. Pri 
tem izgovori besede: „Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš“! 
Ali: „Spreobrni se in veruj Evangeliju“.
V postnem času bomo opravili tudi spokorno pobožnost Križevega pota; 
vsak postni petek pred sveto mašo, ob nedeljah pa ob 14h. Ob štirinajstih 
podobah ali slikah bomo razmišljali o Jezusovemu trpljenju in trpljenju 
sedanjega časa, ki ga mnogi prestajajo, bodisi v telesnem in duševnem.

* V torek 27.2. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za vse ključarje 
in gospodarski svet.

* V sredo 29.2. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja je: dr. Karel Bedernjak: Ljubezen v resnici (N.P. št. 45, str. 36).

* Na prvi petek v mesecu marcu 2.3. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije 
Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

* Prva sobota v marcu 3.3. je Kvatrna sobota. Postna Kvatrna sobota je 
predvsem usmerjena v spokornost, ki naj rodi ljubezen do bližnjega. Po 
maši bomo zmolili litanije Matere božje, molili za nove duhovne poklice in 
prejeli blagoslov.

* Na prvo soboto v mesecu marcu 3.3. je dan odprtih vrat za duhovne poklice
v semeniščih. Za našo Nadškofijo bo to v župniji Ljubljana-Vič. Povabljeni 
ste zlasti ministranti in tisti, ki vas tematika duhovnih poklicev zanima.

* V tednu od 19.2. do 26.2. zaradi zimskih počitnic ni verouka.

Ministriranje:
Teden od 19.2. do 26.2. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven
Teden od 26.2. do 4.3. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 18.2. do 24.2. sk. 22, od 25.2. do 2.3. sk. 23, od 3.3. do 9.3.

     

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

Oznanila od 19.2.2012 do 4.3.2012, Leto VIII. št. 4

RAZLIKOVANJE MED »PRAVIM« IN »LAŽNIM POSTOM« PRI
PREROKU IZAIJÚ

Kadarkoli se čemu odrečemo za gospoda, Bog blagoslovi naš trud. Bog lahko naredi
veliko več, če je predano srce povezano s praznim želodcem. To ni nikjer drugje kot v
58. Poglavju Izaijeve knjige. V tem odlomku prerok opominja Izraelce, ker so post
omejili samo na telesno razsežnost, ob tem pa ostali sebični in grešni.

V prvih vrsticah 58. Poglavja Gospod obsoja Izraelce, češ, da je njihov post puhel in
hinavski.  Nato  opisuje,  kakšen  bi  moral  biti  pravi  post.  Na  koncu  oriše  podobo
čudežev, ki lahko izvirajo iz resničnega posta. To poglavje nas uči, da če presežemo
površinski  pristop  in  sprejmemo  post  v  pravem  duhu,  se  nam  bosta  um  in  srce
spremenila. Ta sprememba se bo pokazala v naših besedah in dejanjih. 

Lažni post Izaija 58, 1-5.: »Zakaj se postimo, ti pa tega ne vidiš, pokorimo svojo
dušo, ti pa tega ne veš«? (Iz 58, 3). Ta ogorčeni vzklik je prišel od ljudi, ki so se na
videz strogo držali posta in se spraševali: »Kje so vse milosti? Čemu bi se sploh postili,
če nam Bog ne bo poplačal«?

Bog jim je dal vedeti, da je spregledal njihovo krinko pobožnosti. Pogledal jim je v
srce prek njihovih obredov in ni bil vesel tega, kar je videl. Trdili so, da se postijo in
prosijo Gospoda za vodstvo,da so k Bogu prišli s ponižnostjo in hrepenenjem, da bi mu
bili blizu, in da hočejo izpolnjevati božja navodila. Bog je vedel, da so njihove trditve
prazne. Kakšen post je to, če so ljudje drug do drugega še vedno krivični in sebični?
Ne  upoštevajo   njegove  postave.  »Mar  boš  to  razglašal  za  post  in  za  dan,  ki  je
Gospodu po volji? (Iz 58,5). 

Pravi post – Iz 58, 6-7:  Prerok v dveh kratkih vrsticah pove, kakšna je razlika med
pravim in lažnim postom. Post, ki ga Bog  želi, vodi v spremembe, tako notranje, kot v
svetu okoli njega. Eden izmed božjih ciljev posta je, da bi nam pomagal  poistiti se z
ubogimi – s tistimi, ki niso lačni, ker so tako odločili, marveč , ker nimajo druge izbire.
Bog želi, da bi bili vsi, ki so ranljivi ali zatirani, varni in osvobojeni. To velja za uboge,
vključuje pa tudi sirote, zlorabljene, nerojene, ostarele, lačne in umirajoče, želi, da bi
si prizadevali za izbris vseh krivic . Bog  pričakuje od nas, da bomo postali njegova luč
tam, kjer vlada tema, kjer močni zlorabljajo slabotne in kjer se bogati ne menijo za
uboge. Post nam bo pomagal udejanjati za božje hrepenenje.                              >>


