
3. Postna nedelja
Evangelij: POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN                                         Lk 13,1-9
Evangelij po Luku
Mašni nameni od 28.2.2016 do 05. 03. 2016:
nedelja, 28.2. 7:30h – za farane

10h  starši Lukančič, Rovtarske Žibrše 1
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo in
         vodijo ga člani MCPZ

ponedeljek, 29.2. 18h  starši, obletna in dva brata Cigale, Petkovec 20
torek, 1.3. Feliks III., papež

18h  Iztok Tomazin, Petkovec 36
sreda, 2.3. Sv. Neža Praška, devica

18h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14
četrtek, 3.3. Kunigunda, kraljica

18h  Julijana in Slavko Treven, obletna, Rovte 99
petek, 4.3. Prvi 
postni petek

18h Križev pot;  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17

sobota, 5.3. Prva 
duhovniška

Sv. Janez Jožef od Križa, duhovnik
17h – v dober namen, Rovte 50b

***********************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)
V nasprotju s Petrom in z  nekaterimi  drugimi učenci  ga Jezus pravzaprav

osebno nikoli  ne kritizira. Še več, je celo med tistimi, ki  kritizirajo vprašanja
Zebedejevih sinov. Med zadnjo večerjo tudi nihče ne pričakuje, da bi bil tisti, ki
bo  Jezusa  izdal.  Poleg  tega  je  jasno,  da  nihče  izmed  učencev  ne  razume
Jezusovega pogleda na to, kaj je Mesija in ga tako kot vsi, tudi Juda razume kot
novega kralja, ki bo premagal okupatorje in vzpostavil Izraelsko državo. Kot vsi
ostali torej tudi Juda ni želel Jezusove smrti, ker se to ne bi skladalo z njegovo
podobo Mesija, ampak z Jezusovo. Iz nasprotovanja Jezusu, ga ne bi mogel
ubiti, saj bi s tem prekršil svoje prepričanje. Katerega, ne bomo vedeli nikoli.
Vemo samo to, da je Juda storil greh, greh pa je vedno skrivnost. 

Juda je bil s strani Jezusa izbran kot eden dvanajsterih (Jn 6,70). Prav to
dejstvo je vedno postavljalo vprašanje, ali ni bil Juda izbran že za izdajalca, torej
nekako v naprej programiran kot »povzročitelj« Smrti Boga. Vemo, da je Bog
vstopil v Judov greh in v njem odrešil človeka. Kajti Juda ni bil »rojen izdajalec«,
temveč je šele »postal izdajalec« (Lk 6,16), kot piše evangelij. Gotovo pa je, da
ni bil izbran za pogubo. Izbran je bil za življenje, kot vsi ostali, ker je človek
vedno tudi v grehu izbran za življenje. Juda je torej tak kot vsi učenci. Od njih
se razlikuje samo v nečem. In to je njegova tragedija.                         

  Povzeto po Magnifikatu  
  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 27.2. do 4.3. sk. 16, od 5.3. do 11.3. sk. 17, od 12.3. do 18.3.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletu: http://zupnija.rovte.eu

 4. Postna nedelja
Evangelij: IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU                     Lk 15,1-3.11-32

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 6.3.2016 do 13.3.2016:
nedelja, 6.3. 7:30h – za farane

10h  Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo in
         vodijo ga birmanci osme skupine

ponedeljek, 7.3. Sv. Perpetua in Felicita, mučenki
18h  Anton in Marija Treven, Petkovec 46

torek, 8.3. Sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
18h  Franc Logar, obletna in starši, Rovte 57

sreda, 9.3. Sv. Frančiška Rimska, redovnica
18h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18

četrtek, 10.3. Štirideset mučencev iz Armenije
18h  Julijana Jeršič, dano od nečakinje Martine

petek, 11.3. Postni Sv. Benedikt, škof
18h Križev pot;  starši Trpin, obletna, Rovte 83

sobota, 12.3. Dan celodnevnega češčenja v župniji
 8h  Fanika in Andrej Rupert, obletna, Petkovec 13
10h  Viktor Šinkovec, dano Rovte 64
16h – molitvena ura pred Najsvetejšim
17h  Jože Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 30

nedelja, 13.3. 5. Postna nedelja – Tiha - Papeška nedelja
7:30h – za farane
10h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo in
         vodijo ga birmanci devete skupine

 ********************************************************
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
28.2.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Branka in Klemen Jereb
6.3.  Tadeja Gnezda in Marija Lukančič  Maja Nagode in Mojca Skvarča

12.3.
Ob 8h Ema in Marjana Kavčič  Maja Nagode in Mojca Skvarča
Ob 17h Cilka Jereb in Matjaž Gnezda

13.3.  Marja Čuk in Vilma Kunc  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
Pogrebne maše za Marec  Vilma Kunc

 Ministriranje:
Teden od 28.2. do 6.3. Alen Bogataj in Martin Kavčič
Teden od 6.3. do 13.3. Timotej Treven in Anže Treven

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Za prvi petek v mesecu marcu, 4. 3. bom v dopoldanskem času 

obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Zvečer je pred  
mašo kratek Križev pot, po maši bomo zmolili litanije in posvetilno 
molitev v čast Srcu Jezusovemu in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Deka-Virus Vrhniške dekanije vabi vse mlade na križev pot na
Planino. Zberemo se na parkirišču pod Ulovko v petek, 4.3. ob
20h. Za čaj na cilju bo poskrbljeno, udeležence pa prosimo, da za 
»skupno mizo« prispevajo kaj malega za pod zob.

* Na prvo soboto, 5. 3. bo maša popoldne ob 17h. To je tretja 
sobota v pripravi na obisk kipa Fatimske Marije v Sloveniji. Po 
maši bomo zmolili litanije Matere Božje, molili za nove duhovne 
poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
Na prvo soboto, 5. 3. je srečanje članov ŽPS IV. Arhidiakonata
v Zavodu Svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. 
Srečanje bo potekalo od 9h do 13h. Namen srečanja je: Odkriti poti, 
oziroma načine prenosa vere v družini v današnjem času. 

* Na 4. postno nedeljo 6. 3. je nabirka pri obeh mašah 
namenjena za semenišče. 

* Na 4. postno nedeljo 6. 3. je romanje v letu Božjega usmiljenja za 
Vrhniško dekanijo v Stično. Kdor želi se lahko pridruži romarjem iz 
Vrhnike, prijava, župnišče Vrhnika tel:01 7502-750 ali gsm:031 361-
204. Ob 15h Sveta maša in prilika za Sveto spoved.

* V soboto 12. 3. obhajamo v župniji dan celodnevnega 
češčenja kot priprava na Velikonočne praznike. Svete maše bodo 
ob 8h, 10h in ob 17h. Ob 16h bo molitvena ura pred Najsvetejšim. 
Prilika za sveto spoved bo od 7:30h do 11h in od 15h do 18h. 

* Na Tiho, peto postno nedeljo 13. 3. se spominjamo obletnice 
izvolitve papeža Frančiška. Po obhajilu bomo zato zapeli zahvalno
pesem in se Bogu zahvalili za Petrovega naslednika, ki mu je 
zaupana vodstvena služba v Cerkvi.
Na to nedeljo boste po obeh mašah prejeli oljčne vejice za Cvetno 
nedeljo, ki so dar obalnih župnij. Prostovoljni darovi, ki jih boste 
namenili za vejice, so namenjeni za odplačilo dolga Medžupnijskega  
pastoralnega centra v župniji Šmarje pri Kopru. 

* V ponedeljek 14. 3. je srečanje za člane Župnijske Karitas.
Najlepša hvala vsem, za obisk "Hladnikovega večera" v soboto 
13. februarja; tako za obisk svete maše, kot predstavitev  njegovega 
velikega dela za slovenski narod po knjigi "Od Triglava do Andov" v 
Domu krajanov Rovte. Hvala dr. Edu Škulj za darovano sveto mašo 
in pridigo. Hvala vsem, ki ste program pripravili in na kakršen koli 
način k njemu pripomogli. Tako smo msgr. Janeza Hladnik obudili 
iz pozabe in prikazali njegovo veliko delo, ki ga je dal 
slovenskemu narodu tako v domovini, kot v Argentini. 

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

Oznanila od 28.2.2016 do 13.3.2016, Leto XII. št. 5/275
JUDA IŠKARIJOT - Človek na odru tragedije 

Biti učenec ne pomeni biti popoln človek, temveč čutiti, da si ljubljen. Tako
nikakor ni tragično, da je človek grešnik. Ne več. To prekletstvo se je končalo na
Križu, na katerem je Bog človekovo življenje sredi greha posadil roko, ki človeka
rešuje. Resnična tragedija je, da gre človek mimo nje in je zaradi katerega koli
razloga  že  ne  zagrabi.  Življenje  je  tragedija,  kadar  človek  noče  ali  ne  more
sprejeti usmiljenja. 

To je zgodba Juda Iškarijota. Na splošno velja za osovraženega učenca. Tako
je, ker so nam ga evangeliji vedno predstavljali v luči njegovega izdajstva. Ime
Juda  pomeni  »pohvaljen«.  Priimek  Iškarijot  pa  bi  lahko  pomenil  povezavo  s
kraljem Kerijotom, z moabsko prestolnico, ki se omenja že v Stari zavezi. Glede
na to razlago lahko domnevamo, da je bil Juda celo tujec in to edini med vsemi,
saj so vsi ostali apostoli prihajali iz Galileje in so bili Judje. Druga možna razlaga
povezuje  priimek  Iškarijot  z  latinsko  besedo  Sicarius,  kar  pomeni  vojščak  z
bodalom. Ta razlaga namiguje, da je Juda Iškarijot pravzaprav lahko tudi zgolj
metaforično  ime  za  »Juda  z  bodalom«  ali  povedano  še  bolj  neposredno
»judovski ubijalec«. 

Morda evangelisti, med njimi še posebej Janez, tudi zato predstavljajo precej
stereotipno.  V  šestih  Janezovih  odlomkih,  v  katerem se  Juda  pojavi,  je  kar
štirikrat označen z »izdajalstvom«. Označuje ga izrazita negativnost, saj Juda
nastopa v službi  Janezovega kontrastnega slikarja,  kdo je Jezusov Učenec in
sicer v vlogi »anti-učenca«. Janez namreč vedno rad slika s kontrasti. Zato Juda
vedno  postavi  kot  črnega  v  kontrastu  z  belim.  To  stori,  da  nekaj  posebno
izpostavi, kaj ti, kaj je luč spoznamo v temi in kaj je belo, pri črnem. Tehnika
črno-belo ima namen vzbuditi ogorčenje in distanciranje od črnega ter bližanje
belemu. Zato je Judova prisotnost za Janeza vedno pomembna, da pokaže na
kontrast, kdo je in kdo ni Jezusov učenec. 

Toda Juda ni  samo izrazit  grešnik.  Učenec je,  človek, kar pomeni nekdo z
vrlinami  in  napakami.  V  nasprotju  z  Janezovim evangelijem,  ki  mu  namenja
največ prostora, ga sinoptiki ne razlikujejo bistveno od drugih učencev.       >>


