
1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ZAVRNE SKUŠNJAVCA                                           Lk 4, 1-13

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 17.2.2013 do 23. 02. 2013:
nedelja, 
17.2.

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

ponedeljek, 18.2. 18h  Marjanca Blažič, obletna, Rovte 83
torek, 19.2. 18h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42
sreda, 20.2. 18h  Francka Marolt, trideseti dan
četrtek, 21.2. 18h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28
petek, 22.2.  Sedež sv. Petra, praznik

18h – Križev pot;   Erna Košir, trideseti dan, Rovte 82c
sobota, 23.2. 
kvatrna

Sv. Polikarp, škof in mučenec
  8h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

***********************************************************************************
(Nadaljevanje s prve strani)
… Stvarnika nebes in zemlje … - K stvariteljstvu je povabljen vsak človek. Bog

je Stvarnik, ker je Oče. Božje stvariteljstvo izhaja iz njegove očetovske nežnosti do
človeka.  To  nežnost  ljudem  pomaga  znova  odkriti  Kristusovo  vstajenje.  Številne
religije  pripovedujejo o več stvarnikih. Sveto Pismo nasproti pravi: Bog je rekel in je
nastalo. Bog z človekom vedno znova navezuje čudovit, stvariteljski pogovor. Izraz
stvarjenje  se  torej  ne  navezuje  le  na preteklost,  ampak je  stalna  dejavnost.  Ne
oznanjuje  torej:  »Končnega  izdelka«,  ampak  proces,  ki  ni  nikoli  končan.  V  tem
stvarjenju sta življenje in smrt podvržena svobodi in človekovi odgovornosti: vsak
človek je poklican, da postane stvaritelj po božjem zgledu. 

… in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega … - Po
očetu pridemo k Kristusu. Ime Jezus, ki  ga je prejel  pri rojstvu, povzema njegov
celoten »program«: Bog rešuje. Evangelij o njem govori kot o Jezusu iz Nazareta,
sinu tesarja, človeku, ki ga vsi poznajo. Za Kristjane je Jezus Kristus, Mesija. Obe
besedi  oznanjujeta maziljenca,   ki  je  prejel  maziljenje z  blagoslovljenim oljem in
postal božji poslanec. Njegov odnos do Očeta je edinstven: »Jaz in oče sva eno«. (Jn
10,30). 

… ki je bil  spočet od Svetega Duha, rojen iz Narije Device … - po Duhu
ljubezni.  O Jezusovem izvoru se govori že več kot dva tisoč let.  Evangelist  Matej
pravi: »Njegova Mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj se
je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od Svetega Duha« (Mt 1, 18). Evangelist
Luka ne omenja nobenega fizičnega stika, ki vznemirja Jožefa ko pravi: »Sveti Duh
bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno,
imenovalo božji Sin« (Lk 1,35). Marija spočne od Svetega Duha, na način, ki človeku
takoj razumljiv. Gre za novo stvarjenje, ki ga lahko glede na okoliščine, sprejmemo
samo v veri in zaupanju. Dejstvo, da je Jezus rojen brez človeškega posredovanja, iz
Device  oznanja,  da je  ta  otrok Božji.  Bog je  postal  človek.  Jezus  ima zemeljsko
mater. Marija je polna vere in zgled krščanskega življenja, prototip življenja vere in
upanja. 

Se nadaljuje!  Povzeto po Naša pastorala št. 42, dr. Mojca Bertoncel 

2. Postna nedelja

Evangelij: JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI                        Lk 9,28-36

Evangelij po Luku

Nekako osem dni po tem govoru je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza in šel na goro molit. In ko 
je molil, se je podoba njegovega obličja spremenila in njegovo oblačilo je postalo belo in se je 
svetilo. In glej, dva moža sta govorila z njim; bila sta Mojzes in Elija;  prikazala sta se v veličastvu
in govorila o njegovi smrti, ki ga je čakala v Jeruzalemu. Petra in njegova tovariša pa je bil 
premagal spanec; ko so se predramili, so videli njegovo veličastvo in onadva moža, ki sta stala pri 
njem. Ko pa sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj; 
naredímo tri šotore: enega tebi, enega Mojzesu in enega Eliju!« In ni vedel, kaj govori. Ko je to 
govoril, se je naredil oblak, ki jih je obsenčil; in zbali so se, ko sta onadva stopila v oblak. Prišel pa
je iz oblaka glas, ki je govoril: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« In ko je ta glas 
nastal, je bil Jezus sam. In oni so molčali in niso v tistem času povedali nikomur nič tega, kar so 
bili videli.   

  Mašni nameni od 24.2.2013 do 3.3.2013:
nedelja, 24.2. 7:30h - za farane

10h  Julijana Treven, godovna, Rovte 99; maša za otroke
14h – Križev pot – molijo ga člani ŽK IV. arhidiakonata

ponedeljek, 25.2. 18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
torek, 26.2. 18h  Jesenovcovi, obletna, Rovte 83
sreda, 27.2. 18h  Marija Trpin, obletna, Rovte 122
četrtek, 28.2. 18h  Brigita Lukan, trideseti dan, Petkovec 35a
Postni 
prvi petek, 1.3.

18h – Križev pot;  starši Jereb in brat Pavle, Rovte 132

sobota, 2.3. 
prva duhovniška

  8h  Pavla Likar, obletna, Rovte 14 

nedelja, 3.3. 3. Postna nedelja
7:30h – za farane 
10h  Merlakovi
14h – Križev pot – molijo ga člani ŽPS

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

17.2. Jaka Skvarča in Beti Reven Mojca in Lovrenc Skvarča
24.2. Marjana Kavčič in Metka Bogataj Pia Skvarča in Jerneja Kunc
3.3. Cilka Jereb in Marija Lukančič Pia Skvarča in Klemen Jereb

Pogrebne maše za februar Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za marec Vilma Kunc

Ministriranje:
Teden od 17.2. do 24.2. Alen Bogataj, Aljaž Trpin in Jure Kunc
Teden od 24.2. do 3.3. Jerica Cigale in Beti Reven



Ostala oznanila:
*  Župnijska  Karitas  Dolnji  Logatec  vabi  na  dobrodelni  koncert  v

večnamenski športni dvorani v nedeljo 17.2. ob 18h.

*  V sredo 20.2.  je  v  veroučni  učilnici  srečanje  za  člane ŽPS. Tema
srečanja je: Naše poslanstvo št. 46. (Jože Škofič  - Pastoralni izzivi 1. del).

* Sobota pred drugo postno nedeljo 23.2. je kvatrna sobota v postu. Ta je
usmerjena predvsem v spokornost in ljubezen do bližnjega. 

*  Na drugo postno nedeljo 24.2. je pri maši ob 10h maša za otroke.
Otroci od četrtega leta starosti se ob 9:45h zberite v veroučni učilnici, kjer
se boste z gospo Karin in Metko pripravili na sveto mašo. Ob koncu maše se
nam boste pridružili v cerkvi in povedali o svoji pripravi.

*  Na  drugo  postno  nedeljo  24.2.  popoldne  ob  14h  je  Križev  pot.
Posamezne postaje bodo brali in ob njih razmišljali člani ŽK iz IV.
arhidiakonata. Po križevem potu bo v zimski kapeli srečanje tajnikov in
ožjih sodelavcev ŽK IV. arhidiakonata. Sledilo bo predavanje g. Jožeta Kern
o predstavitvi vsebine PIP-a pridite in poglejte – slovenski pastoralni načrt –
Krovni dokument slovenske škofovske konference in izmenjava mnenj za
poročilo za občni zbor Škofijske Karitas Ljubljana.

*  Na  prvi  petek  v  mesecu  marcu  1.3.  bom  v  dopoldanskem  času
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo
zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z
Najsvetejšim.

*  Na prvo soboto v mesecu marcu 2.3. bomo po maši zmolili litanije
Matere  božje  in  molili  za  nove  duhovne  in  redovne  poklice,  ter
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.  To je prva od petih prvih sobot, ki je
vključena  v  pripravo  na  posvetitev  Jezusovemu  in  Marijinemu  Srcu  in
posvetitev Slovenskega naroda Mariji.

* Na tretjo postno nedeljo 3.3. molijo Križev pot člani ŽPS.

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

   V torek 26.2. ob 19:30h je v župnijski dvorani sv. Jožefa v Dolnjem Logatcu
okrogla miza o »Letu vere«. Predavanje bo o temi: Med tradicijo in osebno
odločitvijo;  preko  osebne  negotovosti  k  osebni  veri.  Društvo  SKAM  –
skupnost katoliške mladine in radio Ognjišče pripravljata niz šestih okroglih
miz z naslovom: »Skupnosti dajemo nasmeh«. Z okroglimi mizami hočejo in
želijo ustvariti prostor za odprt dialog v skupnosti. Začetek vseh srečanj ob
ob 19:30h.

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

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 1, od 16.2. do 22.2. sk. 2, od 23.2. do 1.3. sk. 3, od 2.3. do 8.3.
   

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

Oznanila od 17.2.2013 do 3.3.2013, Leto IX. št. 4

Verujem – apostolska veroizpoved
Latinska  beseda  Credo  pomeni  verujem.  Prvi  pomen  glagola  verovati  je

zaupati nekomu, od tod zaupati,  zaupati se, verovati.
Cerkev je oblikovala veroizpoved, ki je povzetek tega, kar je treba verovati,

poroštvo povezanosti in znamenje enotnosti.
Poznamo dve besedili  veroizpovedi:  krajšo,  apostolsko veroizpoved, ki  je

nastala  konec  prvega  stoletja  in  nicejsko  –  carigrajsko  veroizpoved,  ki  je
nastala v četrtem stoletju in jo običajno molimo pri nedeljskih mašah.

Verujem v Boga... Bog se daj, ne da bi se vsiljeval. »Boga ni nikoli nihče
videl« (Jn1,18) pravi apostol Janez. Da bi ga našli, ga moramo iskati... Naše
poznavanje Boga in naš Jezik o Bogu sta omejena. Bog se daje, ne da bi se
vsiljeval. Razodeva se vsakemu človeku, ki išče resnico in srečo. Človek na
Boga lahko  pozabi  ali  ga  zavrne:  toda Bog ga  v  želji,  da  bi  človek našel
resnično srečo, nikoli ne neha klicati.

Sveto  pismo  ne  neha  odklanjati  lažne  bogove  in  nas  osvobajati  praznih
malikov, da bi se približali  edinemu, resničnemu Bogu. Za Kristjane je Bog
eden,  ima  obraz,  govori  in  deluje.  Bog  ima  obraz  Jezusa  Kristusa,  ki  se
imenuje Emanuel, kar pomeni »Bog z nami«. Bog se izraža na številne načine,
po dogodkih v zgodovini in v srcih ljudi. Razodeva se kot človekov poslednji
smisel življenja. Vera je človekov odgovor Bogu. 

… Očeta … - drzna domačnost. Evangeliji zelo poudarjajo poseben odnos
med Očetom in Sinom. Imenovati Boga Očeta, kašen pogum! Jezus je Boga
imenoval, očka, abba, in s to domačnostjo povzročil pohujšanje. Jezus o Bogu
vedno govori kot o ljubečem očetu. Bog vsakega človeka ljubi, kot lahko svoje
otroke ljubi le oče. S svojo nežnostjo se nam želi približati, ko nam pravi, naj
ga  imenujemo  naš  Oče.  Božje  očetovstvo  označuje,  da  je  on  vir  vsega
življenja. 

… Vse mogočnega … -  Moč  ljubezni.  Bog tistega,  ki  je  padel,  kliče  v
življenje.  Samo ta  ljubezen je  zares vsemogočna.  Vse mogočnost  oznanja
darovano in izrečeno ljubezen.                                                                     >>


