
8. Nedelja med letom

Evangelij: KRISTUS SKRBI PRED ZASKRBLJENOSTJO                           Mt 6,24-34

Evangelij po Mateju 

   Mašni nameni od 2.3.2014 do 08. 03. 2014:
nedelja, 2.3.  7:30h – za farane

 10h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
ponedeljek, 3.3.  Sv. Kunigunda, kraljica 

 18h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14
torek, 4.3.  Kazimir, kralj 

 18h  Miroslav in Jože Treven, Rovte 106
sreda, 5.3.  Pepelnica, začetek 40 – dnevnega postnega časa,

 strogi post in vzdržek
 18h  starši  Trpin, obletna, Rovte 83

četrtek, 6.3.  18h  Marija Cigale in Dragica Trček, Rovte 63
petek, 7.3.  Prvi 
postni

 Sv. Perpetua in Felicita, mučenki
 18h Križev pot;  Julijana Treven, obletna in Slavko, Rovte 99

sobota, 8.3.  8h  Matevž in Frančiška Logar, godovna, Rovte 57
**************************************************************************************
 (Nadaljevanje iz prve strani)

»Posvetni  post«:  Mnogi  med  nami  se  postijo  na  posvetni  način.
Spomnimo se ljudi, ki so tako zatopljeni v delo, da preskakujejo obroke in
delajo pozno v noč. Morda je projekt v službi postal nujen, zato se do vratu
zakopljemo vanj. Kakor, da bi prerok Joel rekel: »Zatrobite v rog! Posvetite
post! Delo kliče!«

Morali bi si zastaviti vprašanje: »Je Bog vreden posta? Je vreden takšne
žrtve?«. So druge obveznosti,  delovne ali  starševske, ki  zahtevajo takšno
žrtev.

Milosti  posta:  Sveto pismo nam pripoveduje  kako sta Noe in njegova
družina našla zavetje v barki med štiridesetdnevnim deževjem. Ko je voda
upadla  in  je  Noe  našel  kopno,  je  Bog  z  njim  in  njegovo  družino  sklenil
zavezo. Podobno je Bog tudi Mojzesa peljal  na goro Sinaj.  Tam je 40 dni
molil in se postil. Na koncu posta se mu je prikazal Bog ter z njim in Izraelci
sklenil zavezo. Več stoletij pozneje je prerok Elija preživel 40 dni v puščavi in
na koncu mu je Bog spregovoril  ter mu dal navodila,  ki so mu pomagala
božje delo prenove. 

S  človeškega  stališča  je  puščava  nevaren  kraj:  dnevna  vročina,  nočni
mraz,  smrtonosne  žuželke  in  divje  zveri,  pomanjkanje  hrane  in  vode.  Z
božjega stališča pa je kraj, kjer Gospod pripravlja svojemu ljudstvu mesto za
postenje in osamitev. Puščava nam daje zlato priložnost, da opustimo vse
druge obveznosti in motnje, da lahko jasneje slišimo Boga in prejmemo več
njegove milosti.

Post nam koristi še na en način: lahko nam pomaga, da bo Sveti Duh še
bolj prežel naše življenje. Post nas odpre za nove uvide iz nebes, uvid skozi
božje oči, uvid v dokončni razlog, zakaj nas je Bog sploh ustvaril.

1. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS SE POSTI, HUDIČ GA SKUŠA                                                   Mt 4,1-11

Evangelij po Mateju

    Mašni nameni od 9.3.2014 do 16.3.2014:
nedelja, 9.3.  7:30h – za farane

 10h  Julijana in Matevž Lukančič, Rovte 104c
 14h – Križev pot z blagoslovom. Vodijo ga člani Župnijske Karitas 

ponedeljek, 10.3.  18h  Frančiška Arhar, godovna in Marija Šebalj, Rovte 104c
torek, 11.3.  18h  Marija Logar - Zabreznica,  dano Rovte 42
sreda, 12.3.  18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18
četrtek, 13.3.  Obletnica izvolitve papeže Frančiška

 18h  Anton in Frančiška Pivk, godovna, Rovte 39
petek, 14.3. 
postni

 18h  Križev pot; 18h  Pavel Loštrek in starši Logar, Rovte 8

sobota, 15.3.   8h  Merlakovi, obletna, Rovte 60
nedelja, 
16.3.

 2. Postna nedelja
 7:30h – za farane
 10h vsi  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2
 14h – Križev pot z blagoslovom. Vodijo  ga člani MCP zbora

 ***************************************************************************************
Postna postava za postni čas 2014

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 5.3. in Veliki petek 18.4. 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
2.3. Vilma Kunc in Franja Tušar  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
5.3. Ob 18h Helena Rupnik in Pia Skvarča
9.3. Veronika Kavčič in Beti Reven  Tadeja Gnezda in Klemen Jereb
16.3. Metka Bogataj in Marjana Kavčič  Branka jereb in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za marec  Tadeja Gnezda



 Ostala oznanila
*  Na  Pepelnično  sredo  pričenjamo  v  liturgiji  40-dnevnim  postnim

časom. To je  čas duhovne  priprave na velikonočne  praznike.  Ta dan je
strogi post in vzdržek. Liturgična barva je vijolična, ki ponazarja spokornost,
resnost  priprave  in  zaupanje  v  božje  usmiljenje.  Berila  in  evangeliji  za
delavniške maše se berejo iz knjige 1. 
Pri  maši  na  pepelnično  sredo  je  blagoslov  pepela  in  obred pepelenja  po
pridigi.  V  začetku  zaradi  spokornega  obreda  pepelenja  skupno  kesanje
odpade. Pri maši pojemo postne pesmi. K obredu pepelenja prihajajmo z
vero v poboljšanje svojega življenja.

*  Molitev Križevega pota bomo molili  vsak postni  petek pred sveto
mašo. Ob nedeljah pa ob 14h, ki ga bodo vodile posamezne skupine.

* Za prvi petek 7.3. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne
in  starejše  po  domovih. Po  večerni  maši  bodo  litanije  s  posvetilno
molitvijo in blagoslovom.

*  Na prvi petek 7.3. bo v zimski kapeli po maši srečanje za botre in
starše birmancev. Predavanje o birmanski pastorali  bo imela dr. Polona
Vesel Mušič. Vabljeni ste botri in starši birmancev.

*  Na prvo soboto v marcu 8.3.  bomo po maši zmolili  litanije Mater
božje, molili za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

*  Priprava  na  zakrament  svetega  Krsta  bo  v  veroučni  učilnici  v
ponedeljek 10.3. po večerni maši. Starši prinesite k pripravi družinsko
knjižico in rojstni  list  otroka, botri  pa,  če so iz druge župnije,  potrdilo o
sposobnosti za botra.

*  V  četrtek  13.3.  obhajamo  obletnico  izvolitve  papeže  Frančiška.
Zunanjo slovesnost bomo obhajali na drugo postno nedeljo 16.3. Po obeh
mašah bomo Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem.

*  Sobota  1.  postnega  tedna 15.3.  je  kvatrna sobota. Postna  kvatrna
sobota naj  bo predvsem usmerjen v spokornost,  ki  naj  rodi  ljubezen do
bližnjega.

* V ponedeljek 17.3. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane Župnijske
Karitas.

**************************************************************
  Nova slovenska Zaveza vabi  v soboto 15.3. ob 19h v dvorani  stare šole

(Krajevne  skupnosti)  na  srečanje  s  predstavniki  Nove  slovenske  zaveze:
prof. Justin Stanovnik, predsednik Peter Sušnik, dr. Anton Drobnič,   Janko
Maček, dr. Andreja Valič Zver. Vabljeni vsi, ki vas zanima  naša polpretekla
zgodovina in vsi ki bi lahko aktivno sodelovali pri Novi slovenski Zavezi.

    Ministriranje:
Teden od 2.3. do 9.3. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 9.3. do 16.3. Matej Gnezda in Jure Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 1.3. do 7.3. sk. 8, od 8.3. do 14.3. sk. 9, od 15.3. do 21.3.

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

Oznanila od 2.3.2014 do 16.3.2014, Leto X. št. 5
Oznanite slovesen shod!

Cerkev  nas  vsako  leto  med  postom povabi,  da  bi  se  še  bolje  približali
gospodu. Vabi nas, naj se lotimo starodavnega opravila posta. Vsako leto nas
Gospod na pepelnično sredo spodbuja naj se vrnemo k njemu »s postom, z
jokom in žalovanjem«, ter se odvrnemo od greha in Boga prosimo za milost.
Vsako leto smo povabljeni naj zatrobimo v rog na Sionu in posvetimo post.
(prim. jl 2,12.15)

Srčika  posta:  Sveto  pismo  nas  spodbuja,  naj  se  postimo,  na  številnih
mestih poudarja neznansko vrednost postenja. Mojzes, Elija, Janez Krstnik in
apostol Pavel so se postili. Celo sam Jezus se je štirideset dni postil, preden je
začel  javno  delovati.  Cerkev je  post  vtkala  v svoje  življenje.  Poleg drugih
smernic,  na  primer  udeležbi  pri  sveti  maši  vsako  nedeljo,  spovedovanje
grehov in upoštevanje zapovedanih praznikov, je razglasila določene dneve in
obdobja, ko bi se morali bodisi odreči vrst hrane ali pa se povsem postiti. 

Post vključuje veliko več. Kot samo odrekanje hrani za določen čas. Post je
čudovita povezava duhovnega in telesnega. Ne gre samo za lakoto, ampak
zato, da telesna lakota razrije duhovno. Tako se osvobodimo, da se lahko
obrnemo k Gospodu in ga prosimo za duhovno hrano. Moramo se izprazniti,
da nas bo Jezus lahko napolnil. 

V priliki o farizeju in cestninarju, je Jezus poudaril, da post, četudi dvakrat
na teden,  ni  veliko  vreden,  če  ga  opravljamo z  ošabnim srcem (prim.  Lk
18,12).  Opozoril  nas  je  tudi,  naj  pazimo,  da  ne  bomo z  mrkim  obrazom
vzbujali  pozornosti drugih: »kadar se pa ti postiš, si pomazili glavo in umij
obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je
na  skritem.  In  tvoj  Oče,  ki  vidi  na  skritem,  ti  bo  povrnil«  (Mt  6,17-18).
Seveda nas postenje z napačnim pristopom ne bo zbližalo z Bogom in zato ne
bomo drugih prisrčneje ljubili. 

Kakšen je  torej  pravi  pristop?  Jezusu  moramo povedati  da  nočemo več
premišljevati  o  sebi,  ampak  o  njem.  Recimo  mu:  »Rad  bi  storil  nekaj
posebnega, zaradi česar se bom lažje osredotočil na Gospoda«. Povejmo mu,
da hočemo obvladovati svoja poželenja, da nas ne bodo  preplavila.          >>


