
6. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUS DAJE NOVO POSTAVO                                                Mt 5,17-37

Evangelij po Mateju 
 Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; ne razvezovat, marveč dopolnit
sem jih prišel. Kajti resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla
ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil katero teh
najmanjših zapovedi in bo ljudi tako učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih
bo spolnjeval in učil, bo v nebeškem kraljestvu velik. Kajti povem vam: Ako vaša pravičnost
ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je
bilo rečeno starim: ‚Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride pred sodbo.‘ Jaz pa vam pravim:
Vsak, kdor se na svojega brata jezi, zasluži, da pride pred sodbo; in kdor reče svojemu bratu
‚tepec‘, zasluži, da pride pred veliki zbor; kdor pa reče ‚norec‘, zasluži, da pride v peklenski
ogenj. Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe,
pústi svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej s svojim bratom spraviš, in potem
pridi in daruj svoj dar. S svojim nasprotnikom se hitro spravi, dokler si z njim še na poti; da
te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, ki bi te v ječo vrgel. Resnično, povem ti: Ne
prideš od tam, dokler ne poplačaš zadnjega novčiča. Slišali ste, da je bilo rečeno starim: ‚Ne
prešuštvuj!‘ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor gleda žensko, da jo poželi, je v svojem srcu z
njo že prešuštvoval. Ako te tvoje desno oko pohujšuje, ga izderi in vrzi od sebe; zakaj bolje
je zate, da je izgubljen eden tvojih udov, kakor da bi bilo célo telo vrženo v pekel. In ako te
tvoja desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe; zakaj bolje je zate, da je eden tvojih
udov izgubljen, kakor da bi célo telo prišlo v pekel. Rečeno je bilo: ‚Kdor se od svoje žene
loči, naj ji dá ločitveni list.‘ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se od svoje žene loči – razen če
se zaradi nečistovanja – je kriv, da ona prešuštvuje; in kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje.
Dalje ste slišali, da je bilo rečeno starim: ‚Ne prisegaj po krivem: spolni pa, kar si Gospodu
prisegel.‘ Jaz pa vam pravim: Sploh ne prisegajte: ne pri nebu, ker je božji prestol; ne pri
zemlji, ker je podnožje njegovih nog; ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi
ne prisegaj pri svoji glavi, ker ne moreš ne enega lasú napraviti belega ali črnega. Vaš govor
pa bodi: Dà, dà; ne, ne; kar je več kot to, je od hudega. 

  Mašni nameni od 16.2.2014 do 22. 02. 2014:
nedelja, 
16.2.

 7:30h – za farane
 10h  Frančiška Modrijan, Rovte 82a

ponedeljek, 17.2.  18h  Julijana Lukančič, godovna, Rovte 115a
torek, 18.2.  18h  Alojzij Kavčič in  Godobolski, Petkovec 6b
sreda, 19.2.  18h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
četrtek, 20.2.  18h  Florijana Čuk, obletna, Petkovec 10
petek, 21.2.   Sv. Peter Damiani, škof in Cerkveni učitelj

 18h  Franc Istenič, godovna, Rovte 126
sobota, 22.2. Sedež sv. Petra v Antiohiji, praznik

 8h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42

7. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS NAROČA LJUBITI SOVRAŽNIKA                                      Mt 5, 38-48

Evangelij po Mateju

 Slišali ste,  da je bilo rečeno: ‚Oko za oko in zob za zob.‘ Jaz pa vam pravim, da se
hudobnežu ne upirajte; marveč, ako te kdo bije po desnem licu, mu nastavi še drugo; in
kdor hoče s teboj začeti pravdo in ti vzeti suknjo, mu pusti še plašč; in kdor te prisili eno
miljo daleč, pojdi z njim dve.  Kdor te prosi, mu daj; in kdor si hoče od tebe sposoditi, se
ne obračaj od njega. Slišali  ste,  da je bilo rečeno: ‚Ljubi svojega bližnjega in sovraži
svojega sovražnika!‘ Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki
vas preganjajo, da boste otroci vašega Očeta, ki je v nebesih. Zakaj on veleva svojemu
soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če
namreč  ljubite  tiste,  ki  vas  ljubijo,  kakšno zasluženje  imate?  Ali  ne  delajo  tega  tudi
cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi
pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. 

   Mašni nameni od 23.2.2014 do 2.3.2014:
nedelja, 
23.2.

 7:30h – za farane
 10h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

ponedeljek, 24.2.  Sv. Matija, Apostol
 18h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28

torek, 25.2.  18h  starši Martinšek,  Rovte 63
sreda, 26.2.  18h vsi  Filipičevi, Rovte 17
četrtek, 27.2.  18h  Katarina in Janez Nagode, godovna, Rovte 79a
petek, 28.2.  18h  iz družine Lukančič, Rovte 127
sobota, 1.3.   8h  Franc Logar, obletna, Rovte 57
nedelja, 2.3.  8. Nedelja med letom 

 7:30h – za farane
 10h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17

  (Nadaljevanje iz prve strani)

Že v prvi Cerkvi so nekje v četrtem stoletju slovesno obhajali spomin
na ustanovitev škofijskega sedeža.  Tako praznovanje omenja papež
Sixt  III  (432-440)  v  pismih  aleksandrijskemu  škofu  Cirilu  in
antiohijskemu  škofu  Janezu.  V  Rimu  so  ob  tej  priložnosti  naglašali
izredno obliko Petrovega sedeža, ki je v tem, da je Kristus sam dal
apostolu Petru najvišjo oblast v Cerkvi. Spomin na to se omenja že v
četrtem stoletju in sicer 22 februarja. Da so izbrali  prav ta dan, je
verjetno  vzrok  v  tem,  da  so  hoteli  zabrisati  vpliv  starega
osemdnevnega  poganskega  spomina  mrtvih,  ki  se  je  22  februarja
končal z veseljačenjem. Ob tem poganskem obredu so pogrnili mizo v
počastitev umrlim in pustili zanje prazne sedeže. Krščansko občestvo
naj se raje spominja sedeža sv. Petra, ki je vodnik v kraljestvo živih.
                                                                                                 >>



(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Tudi  zunaj  Rima  so  se  pridružili  temu  praznovanju  in  ga  podobno
utemeljili. Leta 567 opozarja sinoda v francoskem mestu Toursu, da naj
ta  praznik  pomaga odpraviti  stare  razvade,  preostale  najbrž  tudi  iz
poganskih časov.
 Vendar  so  v  francoskem  ozemlju  praznovali  spomin  na  podelitev
ključev nebeškega kraljestva apostolu Petru že 18 januarja. Zgodilo se
je  celo,  da  je  praznik  18  januarja  postal  širše  znan,  kakor  oni  22
februarja.  Datum  je  bil  primernejši,  ker  so  v  postu  vsa  svetniška
praznovanja morala odpasti. Tako je praznovanje 22 februarja stopilo v
ozadje. Da bi oba dneva znova prišla do veljave, je papež Pavel IV leta
1558 določil, naj se 18 januarja praznuje spomin na sedež sv. Petra v
Rimu,  22 februarja pa spomin na Petrov sedež v Antiohiji.  Tega so
proslavljali  tudi  na  Vzhodu.  Sv.  Janez  Krizoston  je  na  primer  imel
bivanje sv. Petra v Antiohiji posebno v časteh. Ker pa je za vso Cerkev
pomemben spomin na to, da je Kristus sezidal svojo Cerkev na Petru –
Skali in ga postavil za vrhovnega pastirja vse svoje črede, je od leta
1960 praznik namenjen samo temu spominu. Od slej ni več vezan na
noben določen kraj. Vsak Kristjan prav dobro ve, da je sv. Peter od
Kristusa  dobil  »oblast  ključev«  v  Palestini  in  jo  izvajal  naprej  v
Jeruzalemu, nato nekaj časa v Antiohiji in nazadnje v Rimu.
 Ostala oznanila
*  V sredo 26.2. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.

Tema srečanja je: Mesto božje besede v mojem življenju. Na poti k izvirom
str. 19.

Zahvala
Hvala vsem ki ste v teh težkih razmerah kakorkoli in s čimerkoli pomagali pri
reševanju zimske ujme.  Naj se, ki bomo še naprej reševali  in pospravljali
posledice žleda in električnih vodov varuje naš farni zavetnik nadangel Mihael.
Bog naj vam bo za vse prostovoljno delo bogat plačnik.

Župnik Janez Petrič, ŽPS, Karitas in ključarji
 Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h

16.2. Matjaž Gnezda in Beti Reven  Helena Rupnik in Klemen Jereb
23.2. Marjana Kavčič in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Branka Jereb
2.3. Vilma Kunc in Franja Tušar  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za februar  Helena Rupnik
Pogrebne maše za marec  Tadeja Gnezda

   Ministriranje:
Teden od 16.2. do 23.2. Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Teden od 23.2. do 2.3. Alen Bogataj in Martin Kavčič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 15.2. do 21.2. sk. 6, od 22.2. do 28.2. sk. 7, od 1.3. do 7.3.

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

Oznanila od 16.2.2014 do 2.3.2014, Leto X. št. 4
Sedež sv. Petra v Antiohiji

Apostoli so sestavljali poseben zbor, ki ga sv. Pismo večkrat imenuje
»dvanajsteri«. Kristus je temu zboru kot celoti izročil vodstvo Cerkve,
oznanjevanja in  širjenja božjega kraljestva,  nalogo posvetnosti  ljudi
(Mr. 3,13)

Med apostoli je Kristus dal enemu posebno mesto: Petru. Odlikoval
ga je že tedaj, ko ga je prvikrat videl in poklical, naj hodi za njim.
Spremenil  mu je  ime:  »Ti  Simon,  Janezov  sin;  ti  se  boš  imenoval
Kefa«, kar pomeni Peter (Jan 1,42). Peter pomeni skalo, pečino. V sv.
Pismu  velja  sprememba  imena  za  znamenje  in  dokaz  važnega
poslanstva. V evangeliju je Peter 114-krat omenjen prav na poseben
način, pred drugimi apostoli.

Stol ali sedež sv. Petra, to je službeni sedež s katerega naj bi po
pripovedi  apostol  Peter  kot  rimski  škof  učil  krščansko  občino  v
prestolnici  rimske  države,  se  še  danes  hrani  v  vatikanski  baziliki.
Vdelan je v bronast prestol ki ga nosijo kipi štirih cerkvenih očetov:
Ambroža,  Avguština,  Atanazija  in  Janeza  Zlatoustega.  Dva
predstavljata  zahodne  cerkvene  učitelje,  dva  vzhodne,  vsi  štirje  pa
učiteljsko službo v vesoljni Cerkvi, ki jo vodi in presoja sv. Peter, prvi
Papež. Seveda je ta častitljivi sedež samo simbol in pozneje izdelani
stol, ki naj nas spominja, da je sv. Peter nazadnje imel svoj škofijski
sedež v Rimu. Sv. Peter pa ni bil samo rimski škof, ampak ob enem
prvak apostolov, zato ima tudi njegov sedež višji pomen. Je prvi sedež
v vesoljni Cerkvi. In vsak rimski škof je naslednik sv. Petra, prvega
papeža.                                                                                     >>


