
4. Nedelja med letom 
Evangelij: JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE                                          Lk 4, 21-30

Evangelij po Luku
Začel jim je govoriti: »Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali in 
so se čudili besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust – pa so govorili: »Ali ni to Jožefov 
sin?« Rekel jim je: »Kajpada mi boste povedali ta pregovor: ‚Zdravnik, ozdravi sam sebe!‘ Kar 
smo slišali, da si storil v Kafarnaumu, stôri tudi tukaj v svojem kraju!« Rekel pa je: »Resnično, 
povem vam: Nobenega preroka v njegovem kraju ne sprejmejo. V resnici pa vam povem: Mnogo 
vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dnevih, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je 
nastala velika lakota po vsej deželi:  pa k nobeni izmed njih ni bil Elija poslan razen k vdovi v 
Sarepto na Sidonskem. In mnogo gobavih je bilo v Izraelu ob času preroka Elizeja, pa nobeden 
izmed njih ni bil očiščen razen Naamana, ki je bil Sirec.« Ko so to slišali, so se vsi v shodnici 
razsrdili. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na rob hriba, na katerem je bilo njihovo mesto 
sezidano, da bi ga pahnili v prepad. Toda on je šel po sredi med njimi – in je odhajal. 

 Mašni nameni od 3.2.2013 do 09. 02. 2013:
nedelja, 3.2. Sv. Blaž, škof in mučenec 

7:30h – za farane 
10h  Marija Brence, obletna in Alojz, Petkovec 4
14h – bogoslužje božje besede in blagoslov sv. Blaža

ponedeljek, 4.2. Sv. Andrej Corsini, škof
18h  Marica Mlinar, obletna, Rovtarske Žibrš 17

torek, 5.2. Sv. Agata, devica in mučenka
18h  Viktor Kogovšek, Petkovec 22

sreda, 6.2. Sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci
18h  Frančiška Celarc

četrtek, 7.2. 18h  Pavla in Franc Lukan, godovna, Petkovec 45
petek, 8.2.  Sv. Hieronim Emiliani, vzgojitelj – Prešernov dan

18h   Florijana Čuk, obletna, Petkovec 10
sobota, 9.2. Sv. Apolonija, devica in mučenka

  8h  Anica Slabe, Petkovec 32
***********************************************************************************

(Nadaljevanje s prve strani)
Agata se je zatekla k molitvi in dobila moči,  da je vztrajala. Na sodišču jo je

sodnik  vprašal:  »Kakšnega rodu si?«  Agata odgovori:  »Moj  rod je  svoboden in
plemenit,  o tem priča vse moje sorodstvo.«  Sodnik na to: »Če si svobodna in
plemenita, zakaj si si izbrala nizko življenje sužnje?«  Agata razloži: »Sužnja sem
Kristusova,  samo  v  tem  je  moje  suženjstvo.  Bit  suženj  Kristusu  je  najvišje
plemstvo:« Sodnik jo je najprej obsodil na raztezanje udov in bičanje. Nato so ji z
železnimi kavlji trgali konce mesa in z ognjem žgali rane. Nato ji je sodnik ukazal
odrezati dojke. Agata je očitala sodniku: »Krut tiran, kako si drzneš tako oskruniti
ženo, ko si se sam hranil na materinih prsih?« Očitek ni zalegel. Odvedli so jo v
ječo. Tu se ji je ponoči prikazal sveti Peter in ji vrnil zdravje.  Znova so poskusili z
mučenji, da bi uklonili  Agatino stanovitnost. Nastopil je spet mladi Kvintijan. Na
njegov predlog so na tla v ječi nasuli ostre črepinje in žareče olje. Agati so vzeli
obleko in jo vrgli na razbeljena tla.                                                                >>

5. Nedelja med letom
Evangelij: APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM                     Lk 5,1-11

Evangelij po Luku
Ko pa je množica pritiskala za njim, da bi poslušala božjo besedo, je on stal ob Genezareškem 
jezeru. Zagledal je dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili stopili iz njih in so izpirali mreže.  
Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je
ter iz čolna učil množico. Ko pa je nehal govoriti, je Simonu rekel: »Odrini na globoko in vrzite 
svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo 
nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mrežo.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, 
da se je njih mreža trgala. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Ti so 
prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je Simon Peter to videl, je padel Jezusu 
k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Zaradi ribjega lova, ki so ga 
bili zajeli, je namreč obšla groza njega in vse, ki so bili z njim; prav tako pa tudi Zebedejeva 
sinova Jakoba in Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus pa je Simonu rekel: »Ne boj se; 
odslej boš ljudi lovil!« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim.  

  Mašni nameni od 10.2.2013 do 17.2.2013:
nedelja, 10.2. 7:30h - za farane

10h  Slavka Novak, obletna, Petkovec 36
ponedeljek, 11.2. God Lurške Matere božje, svetovni dan bolnikov

18h  starši Jereb, obletna, Terezija Pivk  Rovte 35
torek, 12.2. 18h  Anton in Frančiška Pivk, godovna, Rovte 39
sreda, 13.2. Pepelnica, začetek postnega časa

strogi post in zdržek
18h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

četrtek, 14.2. 18h  Julijana Logar, Rovte 46c
Postni petek, 15.2. 18h – Križev pot;  Katarina Nagode, godovna, Rovte 102a
sobota, 16.2.    8h  starši Cigale, dva brata in sestra, Petkovec 20
nedelja, 17.2. 1. Postna nedelja

7:30h – za farane 
10h  Julijana Lukančič, godovna, Rovte 127
14h – Križev pot – molijo ga birmanci sedme in osme skupine

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
3.2. Franja Tušar in Veronika Kavčič Klemen Jereb in Branka Jereb
10.2. Matjaž Gnezda in Cilka Jereb Karin Hladnik in Helena Rupnik
13.2. ob 18h Pia Skvarča in Beti Reven
17.2. Jaka Skvarča in Beti Reven Mojca in Lovrenc Skvarča

Pogrebne maše za februar Matjaž Gnezda
*************************************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Medtem je nastopil potres in podrl eno krilo stavbe, ki je nekaj krvnikov pokopala
pod seboj Agata se je kleče zahvalila Bogu za rešitev in stanovitnost, nato pa v pričo
ljudi, ki so prihiteli izdihnila svojo zvesto in junaško dušo.



Ostala oznanila:
* Na četrto nedeljo med letom 3.2., obhajamo god sv. Blaža, škofa in

mučenca. Blagoslov sv. Blaža bo v nedeljo popoldne ob 14h, ki bo
združen z bogoslužjem božje besede in samim blagoslovom.

* V ponedeljek 4.2. bo po večerni maši v veroučni učilnici priprava na
sveti Krst za starše in botre. K pripravi starši prinesite družinsko knjižico
in rojstni list otroka, botri pa potrdilo za botra, če so iz druge župnije.

*  V ponedeljek  11.2.  obhajamo  svetovni  dan  bolnikov,  ko  goduje
Lurška Mati  božja. Ta dan se bomo pri  maši  spomnili  vseh bolnih  in
trpečih zaradi boleznih in drugih življenjskih težav.

* Na Pepelnično sredo pričnemo obhajati štiridesetdnevni postni čas.
Ker  ga  bomo  obhajali  v  letu  vere,  imamo  priložnost  za  poglobitev  in
poznanje osebne vere in vere Cerkve. Ta dan je pri maši spokorni obred
pepelenja.  V začetku maše skupno kesanje odpade. Obred pepelenja je po
pridigi. Ta dan je tudi strogi post in zdržek.

* Vsak postni petek bomo pred mašo molili Križev pot ob nedeljah bo
spokorna pobožnost Križevega pota ob 14h.

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

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 13.2. in Veliki petek 29.3. 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.

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

Ministriranje:
Teden od 3.2. do 10.2. Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 10.2. do 17.2. Martin Kavčič in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 23, od 2.2. do 8.2. sk. 24, od 9.2. do 15.2. sk. 1, od 16.2. do 22.2.
   

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

Oznanila od 3.2.2013 do 17.2.2013, Leto IX. št. 3

Sveta  Agata
Med svetniki, ki se v mašnem kanonu vsak dan omenjajo , je tudi devica in mučenka

sveta  Agata.  Njeno  ime  pomeni   v  našem jeziku  »Dobra«.  Siciljanci  jo  imenujejo
»patrona mesta Katanije, čast in Kras, ljuba hčerka in mila  varuhinja Sicilije«. Agate
pa ne časte samo v Kataniji, kjer v stolnici  v posebni kapeli zraven velikega oltarja
hranijo njene relikvije, ampak jo že od 5. Stoletja dalje zelo časte po vsem katoliškem
svetu. Tudi v litanijah vseh Svetnikov jo kličemo na pomoč.

Izročilo  o njenem življenju ne sega tako daleč nazaj, da bi se mogli nanj zanesti.
Opis njenega mučeništva je nastal šele v 5. Stoletju in je brez zgodovinske vrednosti.
Ohranjena cerkvena izročila soglašajo v naslednjih potezah: deviška mučenka je bila
nedvomno doma iz Katanije na Siciliji, njeni starši so bili premožni in ugledni meščani.
Bila je vzgojena v veri v odrešenje človeštva po Kristusu in njeno srce je občutilo tako
veliko ljubezen do Odrešenika,  da se je kot mlado dekle odločila,  da njemu v čast
živela deviško. Zaradi krščanske vere je pretrpela strašne muke, vendar je pogumna
spoznavalka ostala stanovitna do smrti. Mučeniško smrt je najverjetneje prestala med
preganjanjem za časa cesarja Decija (249-251) in ne pozneje, kakor menijo nekateri
starejši pisci. Razen relikvij, ki jih hranijo v dragoceni srebrni omari v kapeli stolnice v
Kataniji, so prav tam upodobljeni legendarni dogodki iz njenega življenja in smrti v
umetniških  lesorezih na zadnjih stenah. Njeno mučenje, zlasti  kruto rezanje njenih
deviških prsi, so srednjeveški umetniki  pogosto upodabljali. Navadno jo prikazujejo
tako,  da drži  svoje prsi  na krožniku,  včasih  pa tudi  z  rogom enorožca kot  simbol
devištva. V rokah drži večkrat škarje in klešče kot orodje svojega mučenja.

Sveto Agato časte posebno kot patrono Katanije in cele Sicilije, mimo tega pa še kot
zavetnico  zvonarjev,  tkalcev  in  pastiric.   Verniki  se  k  njej   priporočajo,  naj  bi  jih
obvarovala ognja, potresa, nevihte, lakote, nesreč in grdega vremena. Zavetništvo v
vsem tem pripisujejo izročilu, da je ob izbruhu vulkana Etne rešila mesto Katanijo pred
uničenjem.

Najbolj razširjena legenda pripoveduje o njej še naslednje: Cesar Decij je izdal odlok
zoper Kristjane. Agato je ovadil kot Kristjanko neki Kvintijan. Izročili so jo zloglasni
ženski, ki naj jo pripravi do tega, da opusti čisto življenje.                               >>


