
2. Postna nedelja
Evangelij: JEZUSOV OBRAZ SE JE ZASVETIL KOT SONCE                      Mt 17,1-9

Evangelij po Mateju 
 Po šestih dneh je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na
visoko goro.  Tedaj  se je pred  njimi spremenil:  obraz se mu je zasvetil  ko sonce in njegova
oblačila so postala bela ko luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim.
Oglasil pa se je Peter in Jezusu rekel: »Gospod, dobro je, da smo tukaj; ako hočeš, naredim tu tri
šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetal
oblak in, glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega
poslušajte!« Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. Jezus pa je pristopil, se jih
dotaknil in rekel: »Vstanite in se ne bojte!« Ko pa so oči povzdignili, niso videli nikogar razen
Jezusa samega. Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste
videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.« 

   Mašni nameni od 16.3.2014 do 22. 03. 2014:
nedelja, 
16.3.

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

ponedeljek, 17.3.  Sv. Patricij, škof 
 18h  Anton Artač in starši, obletna, Rovte 91

torek, 18.3.  Sv. Ciril Jeruzalemskim, škof in Cerkveni učitelj
 18h  starši Rupnik, Petkovec 11b

sreda, 19.3.  Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
Začetek tedna družine

   8h  Jožefa Trpin, godovna, Rovte 126
 18h vsi  iz družine Jereb, Rovte 41c

četrtek, 20.3.  18h  Pavla in Alojzij Jurca. obletna, Petkovec 19
petek, 21.3.    18h Križev pot;  starši in brat Konrad Petkovšek 

in sestra Zdravka Trpin, dano iz Gorenje Vasi 
sobota, 22.3.  8h  Janez Kogovšek, dano Rovte 114
 (Nadaljevanje iz prve strani)

Kjer niso pri vsaki postaji postavili kapelice, v katerih je bila upodobljena skrivnost,
so  si  pomagali  tako,  da so postavili  kar  lesene stebre in  nanje  pritrdili  naslikane
podobe. S časoma so se petim postajam po skrivnosti  iz rožnega venca pridružile še
danes ohranjene skupine Kalvarije na prostem, denimo Kalvarija v Celju in Kamniku.

Novi  Križevi  poti,  ki  so  imeli  štirinajst  postaj  s  kapelicami,  so  nastajali  od 18.
stoletja  naprej.  Med  takšne  sodijo  denimo  tisti  v  Šmarjah  pri  Jelšah,  ki  je  zdaj
obnovljen,  posebno  imeniten  pa  je  pri  svetem  Petru  v  Mariboru.  V  našem  času
predlagajo  bolj  biblično  molitev  Križevega  pota,  zlasti  pa  tudi  dodajanje  zadnje
postaje z Jezusovim vstajenjem. Ne smemo pa pozabiti, da je pobožnost nastala v
dobi, ko so misel na Jezusovo trpljenje dosledno ločili od vstajenske misli. Po koncilu
imajo več možnosti tudi škofje, da poverijo komu sestavo Križevega pota, predvsem
tekst, prej so to delali Frančiškani.

Molimo te Kristus in te hvalimo.  
Ker si s svojim Križem svet odrešil.

                     Povzeto po: Praznovanje pomladi in Velike Noči.(Damjan J. Ovsec).

3. Postna nedelja
Evangelij: IZ KRISTUSA IZVIRA VODA ZA VEČNO ŽIVLJENJE              Jan 4,5-42

Evangelij po Janezu
Pride torej  k samarijskemu mestu, ki  se imenuje Sihar,  blizu posestva,  katero je bil Jakob dal
svojemu sinu Jožefu. Bil je tam Jakobov studenec. Ker je bil Jezus od pota utrujen, je pri studencu
kar sédel; bilo je okoli šeste ure. Pride žena Samarijanka, da bi zajela vode. Jezus ji reče: »Daj mi
piti!« Njegovi učenci so bili namreč odšli v mesto kupovat živeža. Samarijanka mu pravi: »Kako,
da ti mene prosiš piti, ko si Jud, jaz pa Samarijanka?« Judje namreč niti ne govorijo s Samarijani.
Jezus ji je odgovoril: »Ko bi poznala božji dar in kdo je, ki ti pravi: ‚Daj mi piti‘, bi ga ti prosila in
bi ti dal žive vode.« Žena mu reče: »Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok; odkod imaš
torej živo vodo? Si mar ti večji ko naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je sam iz njega pil in
njegovi sinovi in njegova živina?« Jezus ji odgovori: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen;
kdor koli pa bo pil od vode, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikdar žejen, marveč bo voda, ki mu jo
bom dal, v njem postala studenec vode, tekoče v večno življenje.« Žena mu reče: »Gospod, daj mi
te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila semkaj zajemat.« Žena mu reče: »Gospod, vidim, da si
prerok. Naši očetje so Boga molili na tej gori, a vi govoritie, da je kraj, kjer ga je treba moliti, v
Jeruzalemu.« Jezus ji pravi: »Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste Očeta molili ne na tej gori
ne v Jeruzalemu. Vi molite, česar ne poznate; mi molimo, kar poznamo, kajti zveličanje prihaja od
Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi molivci molili Očeta v duhu in resnici. Zakaj tudi
Oče hoče takih molivcev. Bog je duh in, kateri ga molijo, ga morajo moliti v duhu in resnici.«
Žena mu reče: »Vem, da pride Mesija, ki se imenuje Kristus; ko pride on, nam bo vse oznanil.«
Jezus ji  odgovori:  »Jaz  sem to,  ki  govorim s  teboj!« Iz  tistega  mesta  je  mnogo Samarijanov
verovalo zaradi besed žene, ki je pričevala: »Vse mi je povedal, kar sem bila storila.« Ko so torej
Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih. Ostal je tam dva dni. In še mnogo več
jih je vanj verovalo zaradi njegove besede; in ženi so govorili: »Ne verujemo več zaradi tvojega
pripovedovanja, zakaj sami smo ga slišali in vemo, da je on resnično Zveličar sveta.« 

    Mašni nameni od 23.3.2014 do 30.3.2014:
nedelja, 
23.3.

 7:30h – za farane
 10h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127
 14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga člani ŽPS

ponedeljek, 24.3.  18h  Frančiška in Andrej Rupert, obletna, Petkovec 13
torek, 25.3.  Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik

sklep tedna za družine
 18h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9

sreda, 26.3.  18h  Janez in Marija Brenčič, Rovte 158
četrtek, 27.3.  18h  Janez in Jožefa Kunc, obletna, Rovte 64
petek, 28.3. 
postni

 18h  Križev pot; 
  sveta maša za  Jože in Marija Arhar, obletna , Petkovec 19

sobota, 29.3.   8h  Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81a
nedelja, 
30.3.

 Prehod na poletni čas – kazalci eno uro naprej!
 4. Postna nedelja
 7:30h – za farane
 10h vsi  Jože Trpin, godovna in  Kolencovi, Petkovec 28
 14h – Križev pot z blagoslovom. Vodijo  ga birmanci 8. razreda



 Ostala oznanila
* Na drugo postno nedeljo 16.3. obhajamo obletnico izvolitve papeža

Frančiška, zato bomo pri obeh mašah pred blagoslovom zapeli zahvalno
pesem. Spomnili se ga bomo tudi v svojih osebnih molitvah.

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

* V sredo 19.3. obhajamo praznik sv. Jožefa, moža Device Marije. Sveti
maši bosta ob 8h in ob 18h. 
Na ta praznik pričenjamo tudi »Teden družine«, ki ga bomo obhajali
pod geslom: »Družina, ki živi veselje«. Zaključili ga bomo na praznik
Gospodovega oznanjenja Mariji  25.3. Osnova za razmišljanje so papeževi
nagovori,  v  katerih  razmišlja  o  zakramentu  zakona,  vlogi  ženske,
spoštovanju  življenja,  medgeneracijskem sodelovanju,  spoštovanju  starih
staršev  in  spodbuja  družine,  kako  naj  živijo  evangelij,  da  bo  družinsko
življenje  preprosto,  da  bo  v  njih  vrednota  veselja,  medsebojnega
spoštovanja in ljubezni.

* V petek 21.3. je na Vrhniki v župnijskih prostorih srečanje mladine
(Deka virus) naše dekanije. Nastopila bo glasbena skupina Odsev.
Mladi iz naše župnije vabljeni na to srečanje.

* V torek 25.3. praznujemo slovesni praznik Gospodovega oznanjenja
Mariji. Spominjamo se dogodka, ko je nadangel Gabrijel v Nazaretu Mariji
povedal, da bo postala mati Odrešenika Jezusa Kristusa. Pri maši se bomo
spomnili  vseh  mater,  ki  so  nase  prevzele  odgovorno  vlogo  materinstva,
prosili pa bomo za tiste, ki se na to odgovorno nalogo še pripravljajo.

* V soboto 29.3. ob 15h popoldne bo v veroučni učilnici drugo in tretje
preverjanje za Slomškovo svetopisemsko bralno priznanje. Tisti,  ki
ste se prijavili, pridite.

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

16.3. Metka Bogataj in Marjana Kavčič  Branka jereb in Jerneja Kunc
19.3. Ob 8h Mojca Skvarča in Vilma Kunc Ob 18h Pia Skvarča in Tadeja Gnezda
23.3. Cilka Jereb in Franja Tušar  Nevenka Malavašič in Helena Rupnik
25.3 Ob 18h Vilma Kunc in Mojca Skvarča
30.3. Metka Bogataj in Beti Reven Mojca Skvarča in Klemen Jereb

Pogrebne maše za marec  Tadeja Gnezda

    Ministriranje:
Teden od 16.3. do 23.3. Jerica Cigale in Ambrož Cigale
Teden od 23.3. do 30.3. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 9, od 15.3. do 21.3. sk. 10, od 22.3. do 28.3. sk. 11, od 29.3. do 4.4.
   Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič     

Oznanila od 16.3.2014 do 30.3.2014, Leto X. št. 6
Pobožnost v spomin na Kristusovo trpljenje

V postnem času je Cerkev uvajala ali dopuščala različne, času primerne pobožnosti:
Ljudstvo jih je sprejemalo in po svoje »prevzelo«. Marsikaj se je ohranilo do današnjih
dni. Cerkev od vernikov ni samo zahtevala zgolj posta in najrazličnejših zatajevanj in
pridržkov, ampak tudi določen verski napor, katerega zunanji vidiki so bili – in to še
bolj  pogosto  obiskovanje  svetih  maš,  resnejša  ,  pogostejša  in  daljša  molitev  ter
premišljevanje o Kristusovem trpljenju. Verniki so hodili k maši vsak dan, še posebej
pa je veljalo za novoporočence, ki so stopili v zakonski stan v predpustu. Želeli so si,
pač varstva, zdravja in sreče v družinskem življenju. V Prekmurju je šel vsak dan k
maši vsaj en član družine. Najbolj razširjena in zelo stara ljudska postna pobožnost po
domovih je bila molitev rožnega venca, zlasti žalostnega dela. Kot »psalter naše ljube
Gospe«, ki je izšel leta 1483, so molitev imenovali tudi Gospodovo peterno prelivanje
krvi.  Ljudje so zjutraj in zvečer klečali po hišah vsak na svojem koncu in molili  ter
skušali podoživeti Kristusove »bridke Matere«, kot jih opevajo naše ljudske in verske
pesmi.  Skoraj  vsaka  slovenska  pokrajina  pozna  svoje  rožnovenske  pesmi.  Iz
premišljevanja o Kristusovem »peternem prelivanju Krvi« so nastali prvi Križevi poti.
Križev pot so najprej molili v Jeruzalemu. Tam so hodili po poti, po kateri so sovražniki
gnali s križem obloženega Jezusa; premišljevali so njegovo trpljenje in molili. Molitev
Križevega pota so zelo pospeševali duhovni sinovi svetega Frančiška Asiškega, varuhi
Božjega groba v Jeruzalemu. V dobi Križarskih vojn so molitev Križevega pota romarji
prinesli v Evropo. Naj prej so po zgledu jeruzalemskega Križevega pota in v isti razdalji
postaje  Križevega  pota  postavljali  na prostem, najraje  na gričkih,  pozneje  (v zdaj
skrčeni obliki) pa zlasti v cerkvah. Število postaj ni bilo vedno povsem enako. Imeli so
jih pet, sedem, štirinajst, celo devetnajst. Razvoj Križevih potov se je pri nas začel v
17. stoletju. Sprva so imeli le pet postaj. Pri vsaki so se spominjali po ene skrivnosti
žalostnega dela rožnega venca. Kranjski zgodovinar in teolog J. L. Schönleben je leta
1668 in 1673 za to pot, ki so jo od Ljubljane do Štepanje vasi postavili 1653, objavil
govore. A. Stržinar je leta 1730 objavil prvo slovensko pesem za to pobožnost, vrsta
knjižic z molitvami pa je izhajala od leta 1731 naprej.                                         >>


