2. Postna nedelja
Evangelij: NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN

3. Postna nedelja
Mr, 9,2-10

Evangelij po Marku
Šest dni nato je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza ter jih peljal proč na visoko goro; tam se je
pred njimi spremenil. Njegova oblačila so se zasvetila silno bela kakor sneg; tako ne zna beliti
noben belivec na zemlji. Prikazal se jim je Elija z Mojzesom in oba sta se z Jezusom razgovarjala.
Oglasil pa se je Peter in Jezusu rekel: »Učenik, dobro je, da smo tukaj; naredimo tri šotore; tebi
enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, ker so bili vsi zelo
prestrašeni. In naredil se je oblak ter jih obsenčil, iz oblaka pa je prišel glas: »Ta je moj ljubljeni
Sin, njega poslušajte!« Ko so se koj nato ozrli okoli sebe, niso videli nikogar razen Jezusa
samega. Ko so šli z gore, jim je zapovedal, naj nikomur ne pravijo, kaj so videli, dokler Sin
človekov ne vstane od mrtvih. In to naročilo so ohranili zase in so se med seboj vpraševali, kaj bi
pomenilo: vstati od mrtvih.

Mašni nameni od 4.3.2012 do 10. 03. 2012:

nedelja, 4.3. Sv. Vincencij, diakon in mučenec
7:30h – za farane
10h  Rudi in Zvonka Nartnik, Rovte 29
14h – Križev pot, vodijo ga člani ŽPS
ponedeljek, 5.3. 18h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28
torek, 6.3.
18h  Stanislava Menard, osmi dan, Rovte 66
sreda, 7.3.
Sv. Perpetua in Felicita, mučenki
18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
četrtek, 8.3.
Sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
18h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
petek, 9.3. postni Sv. Frančiška Rimska, redovnica
18h – Križev pot, sveta maša  Konrad Petkovšek, obletna, Rovt 18
sobota, 10.3.
Štirideset mučencev iz Armenije
8h vsi  Modrijan, Rovte 6
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Ko se je zdanilo, je prišel sodnik in ukazal, naj polomijo roke in noge še živim, jih
odpeljejo, sežgo na grmadi, pepel pa stresejo v reko. Vendar se je posrečilo
Kristjanom, da so ostanke svetnikov odnesli in skrili. Tako njihovi častilci niso izpolnili
oporoke 40 mučencev, naj počivajo njihove kosti v skupnem grobu; kakor se je širilo
njihovo češčenje, tako so raznašali njihove relikvije.
Spomin na te svete mučence je skozi stoletja ostal tem bolj živ in prepričljiv, ker se
je ohranilo pričevanje svoje vrste – njihova skupna oporoka. Pred smrtjo je eden
izmed obsojenih napisal oporoko, v kateri izrekajo željo, da hočejo biti pokopani
skupaj, naročajo, kdo naj oskrbi pogreb, opominjajo svojce, naj se ne žaloste in
naročajo pozdrave sorodnikom in cerkvenim osebam svojih rojstnih krajev. Oporoka
se je ohranila v grškem izvirniku in staro-Cerkveno Slovanskem prevodu. Glasi se:
«Meletij, Aetij in Evtihij, Kristusovi jetniki, v Kristusu pozdravljajo svete škofe,
prezbiterje, diakone, spoznavalce in vse druge cerkvene osebe po vseh krajih in
mestih. Ko bomo z božjo milostjo in skupno molitvijo vseh dovršili tekmo, ki nas čaka
in pohiteli po nagrado klica od zgoraj, hočemo, da bo tedaj veljala naša poslednja
volja«.
>>

Evangelij: PODERITE TA TEMPELJ IN V TREH DNEH GA BOM POSTAVIL
Jan 2,13-25
Evangelij po Janezu
Bila pa je blizu judovska pasha in Jezus se je napotil v Jeruzalem. V templju je našel prodajavce
volov in ovac in golobov in menjavce, ki so tam sedeli. In naredil je iz vrvi nekak bič in vse izgnal
iz templja, ovce in vole; menjavcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajavcem golobov pa
je rekel: »Spravite to proč, in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« In njegovi učenci so se
spomnili, da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« Tedaj so se oglasili Judje in mu
rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« Jezus jim je odgovoril: »Poderite ta
tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let se je zidal ta
tempelj in ti ga boš postavil v treh dneh?« On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je torej
vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je o tem govoril, in so verovali pismu in besedi,
ki jo je bil Jezus povedal.
Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi verovali vanj, ker so videli njegova
znamenja, ki jih je delal; a Jezus se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni potreboval, da bi mu
kdo o kom kaj povedal, zakaj sam je vedel, kaj je v človeku.

Mašni nameni od 11.3.2012 do 18.3.2012:
nedelja,
11.3.
ponedeljek, 12.3.
torek, 13.3.
sreda, 14.3.
četrtek, 15.3.
petek, 16.3.
postni
sobota, 17.3.
nedelja,
18.3.

7:30h – za farane
10h  Julijana, obletna in Slavko Treven, Rovte 89a
14h – Križev pot, vodijo ga člani otroškega pevskega zbora
18h  Drago Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
18h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14
18h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42
Sv. Ludovika de Marillac, redovnica
18h  Janez Brenčič, godovna, Petkovec 14
18h – Križev pot, sveta maša za  Marija Trpin, obletna, Rovte 122
Sv. Patrik, škof in misijonar
8h  Anton Artač, obletna, Rovte 91
4. Postna nedelja
Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Merlakovi, obletna, Rovte 60
14h – Križev pot, vodijo ga birmanci osme skupine

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Češčenje 40 mučencev iz Armenije se je hitro razširilo na vzhodu. Na Zahodu je
njihovo češčenje pospešil škof Gavdencij iz Briksije. Na potovanju po vzhodnih
deželah je v zadnjem desetletju 4. stol. dobil njihove relikvije in doma njim na čast
postavil in posvetil cerkev. V rimski cerkvi se njihov spomin obhaja 10. marca.

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 3.3. do 9.3.

sk. 24, od 10.3. do 16.3.

sk. 1, od 17.3. do 23.3.

Ostala oznanila:
* Na drugo postno nedeljo 4.3. se bodo po obeh mašah v cerkvi predstavili
člani iz skupnosti LAUTARI iz Italije, kjer se zdravijo in živijo, ter sami
vzdržujejo odvisniki od mamil. Med njimi je tudi precej Slovencev.
* V torek 6.3. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine.
*Na tretjo postno nedeljo 11.3. je v Narodnem domu v Dolenjem
Logatcu predstava Gregorja Čušina z monodramo „Janez brez
glave“. Predstava bo ob 18h. Na predstavo vabi Križ Kraž Mladih. Za
vstopnino ki znaša 7€ boste podprli projekt dekanijske mladine: Križ Kraž
Mladih, ki bo potekal 12.5. v Dolenjem Logatcu. Nekaj vstopnic je na voljo
tudi v našem župnišču.
* V petek,16.3. je po maši v župnišču srečanje vseh bralcev beril.
* V ponedeljek, 19. 3. je ob 19h srečanje za člane Župnijske Karitas

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h
4.3. Veronika Kavčič in Matjaž Gnezda
11.3. Metka Bogataj in Marjana Kavčič
18.3. Cilka Jereb in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za Marec

Dopoldanska ob 10h
Branka Jereb in Helena Rupnik
Marja Čuk in Klemen Jereb
Karin Hladnik in Lovrenc Skvarča
Franja Tušar

Ministriranje:
Teden od 4.3. do 11.3.
Teden od 11.3. do 18.3.

Blaž Skvarča, Martin Kavčič in Pia Skvarča
Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

Pismo v steklenici
Njegov topel objem po napornem dnevu, prijazen nasmeh otroku in meni ...,
vedno pripravljen, da priskoči na pomoč, z vedrim pogledom v prihodnost,
poln načrtov in zamisli …. To je bilo nekoč … Kaj se je zgodilo, kdo ga je
ukradel, da so od prijaznosti ostali le osorni pogledi, kletvice ali brezbrižnost,
od objema le kisla sapa in od pripravljenosti le pozna ura … Otroka umolkneta
in se v strahu skrijeta. Jaz sem sama pred plazom besed in obtožb … Čakam …
Včasih posije sonce in zdi se, da je more konec, a ne za dolgo. In tako noč za
nočjo, dan za dnem … pretvarjam se in se prepričujem, da je vse v redu, ko
me sprašuje ta in oni in ko se praznovanja končajo nenavadno in z zadrego. A
vem, da oni vedo vse …, kljub temu, da mu vedno zaigrano, kot da ni nič,
ponudijo napolnjen kozarec … in nato še enega in še enega …
Sram me je, a si vseeno želim, da bi imela pogum in bi lahko spregovorila.
Naj mi vendar le kdo izreče iskreno besedo in odpre vrata v tej moji temni
noči. Naj mi pove, kako se postavim zase in za moja otroka, kako lahko
rečem, da je dovolj! … in da tako več ne gre …
Naj mi vendar le kdo izreče iskreno besedo ...
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 4.3.2012 do 18.3.2012, Leto VIII. št. 5
ŠTIRIDESET MUČENCEV IZ ARMENIJE
40 mučencev je služilo vojake v sloveči dvanajsti rimski legiji, ki je bila nastanjena
v Mali Armeniji in Kapadokiji. Imenovala se je »bliskovita«. V tej regiji so služili vojsko
predvsem domačini iz Kapadokije in Armenije, ki so jih šteli za najboljše (elitne)
vojake. Razen teh so v legiji služili tudi nekateri odlični vojaki iz drugih maloazijskih
rimskih provinc. Že v 3. stol. je bilo med vojaki tudi mnogo kristjanov. Cesar
Konstantin je Krščansko vero priznal kot državno in sicer najprej v vojski, zato je bilo
naravno, da so bili v cesarskih četah tudi krščanski vojaki. Konstantinov sovladar
Licinij je bil v začetku do Kristjanov strpen in celo dobrohoten, po sporu s cesarjem
Konstantinom pa je spet začel Kristjane »vimenu rimskih bogov«, stiskati in
preganjati. Bilo je to okoli leta 320. Kristjane je imel za Konstantinove zaveznike in po
tem takem za svoje sovražnike. Najprej se je lotil«čistke« na svojem dvoru in v vojski.
Iz službe je najprej odpustil častnike, če se niso odločili darovati bogovom. Dal je celo
odlok, da se mora vsak Kristjan pod smrtno kaznijo odreči svoji veri.
Legendarni opis smrti 40 mučencev pripoveduje, da je namestnik v Kapadokiji
Agrikoloy sam pričel k »bliskoviti legiji«, da izpolni cesarjev ukaz. Tedaj je 40 vojakov
stopilo iz vrste in so vsi neustrašeno priznali, da so Kristjani in, da jih nobena muka ne
bo odvrnila od Kristusa. Ohranjena je pristna in dragocena oporoka teh 40 mučencev.
Namestniku, ki jim je grozil s kaznimi, so odgovorili: «Ti nimaš oblast nad našimi
telesi, ki smo se jih naučili prezirati; naše duše pa niso podvržene nobeni zunanji
oblasti«.
Odpeljali so jih v ječo. Čez sedem dni so jih zaslišali, a brez uspeha. Namestnik si je
izmislil nenavadno počasno smrt. Ker je v Armeniji zima zelo ostra, se mu je ponudila
priložnost sama od sebe: naj počasi umirajo zaradi zmrznenja. Namestnik je čakal, da
je neke noči pritisnil hud mraz, nato je ukazal naj vojake slečejo do nagega in jih
izpostavijo na zamrznjenem ribniku znotraj mestnega obzidja, mrazu in burji. V
bližnjem kopališč u pa je bila pripravljena topla kopel, če bi se kdo premislil. Enodušno
so molili k Bogu: »Gospod, 40 nas je začelo boj; daj, da nas bo vseh 40 doseglo venec
zmage«.
>>

