
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 12.2.2017 do 18. 02. 2017:
nedelja, 12.2. 7:30h – za farane

10h vsi  iz družine Petrovčič, obletna, Petkovec 41
ponedeljek, 13.2. Sv. Katarina Ricci, redovnica

18h  iz družine Habe, dano Tone Habe
torek, 14.2. Sv. Valentin, mučenec

18h  Janez Vavken, dano Tomazin Pavel
sreda, 15.2. 18h  Janez in Florjan Čuk, obletna, Petkovec 10  
četrtek, 16.2. Julijana, mučenka

18h  Marija Ipavec in sorodniki, obletna, dano Rovte 50b
petek, 17.2. 18h  Fani in starši Leskovec, Petkovec 23
sobota, 18.2. Frančišek Regis Clet, duhovnik in mučenec

9h maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

7. Nedelja med letom
Evangelij: Kristus naroča ljubiti sovražnike                          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 19.2.2017 do 26.2.2017:
nedelja, 19.2. 7:30h – za farane

10h  Frančiška Marolt in starši Kenk, Petkovec 42

ponedeljek, 20.2. 18h  Frančiška Janček in Ivana in Andrej Gabrovšek, 
          dano iz Nemčije

torek, 21.2. Sv. Peter Damiani, škof in Cerkveni učitelj
18h  Marija Brence, obletna in Alojz, Petkovec

sreda, 22.2. Sedež Apostola Petra, praznik
18h  Janez Žakelj, dano iz Logatca

četrtek, 23.2. Sv. Polikarp, škof in mučenec
18h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 38

petek, 24.2. Sv. Matija, apostol, praznik
18h  Aleš Treven, obletna

sobota, 25.2. Valburga, opatinja
9h maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 26.2. 8. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h  Marija in Franc Cigale in Silva Meden, dano iz Logatca

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Druga  pomembna  spodbuda  koncila  pa  je  bila  ponovna  uvedba  somaševanja
duhovnikov, ki omogoča, da v evharističnem bogoslužnem zboru na primeren način
dobijo mesto ter molijo evharistično molitev tudi drugi somašniki, kar je v preteklosti
bilo  mogoče  le  izjemoma.  Tudi  ta  sprememba  narekuje  spreminjanje  značilnosti
bogoslužja in oltarnega prostora. Ta ni rezerviran zgolj za enega mašnika, ampak
mora zlasti v večjih cerkvah (stolnicah) omogočati, da se skozi ikonskost prostora
izrazi  njegova  bistvena  lastnost:  da  resnico  vere  spregovori  preko  bogoslužnega
dejanja.                                                                                                   >>



   Ostala oznanila
* V ponedeljek 20. 2. je ob 18:30h v veroučilnici priprava na krst za 

starše in botre. K pripravi prinesite starši rojstni list otroka, družinsko knjižico, 
botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz druge župnije.

* V sredo 22. 2. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Spoštuj očeta in mater, priročnik za ŽPS, str. 40

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

12.2.  Vilma Kunc in Veronika Kavčič  Meta Malavašič in Cilka Jereb
19.2.  Tadeja Gnezda in Franja Tušar  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
26.2.  Marja Čuk in Maja Nagode  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za februar  Matjaž Gnezda 
 Ministriranje:

Teden od 12.2. do 19.2. Timotej Treven, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 19.2. do 26.2. Matej Gnezda, Blaž Lukančič, 

Gašper Lukančič in Lovro Benedičič
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 11.2. do 17.2. sk. 18, od 18.2. do 24.2. sk. 19, od 25.2. do 3.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Oltar ni prostor, ki ga v arhitekturi navadno imenujemo prezbiterij, sestavljajo ti
bistveni elementi: 
a) En sam nepremičen oltar, prislonjen na steno, da lahko okrog njega mašnik 

opravi obred kajenja in na katerem (ob katerem) je križ ter svečniki.
b) Tabernakelj za shranjevanje evharističnih podob (če nikjer zato ni primerne 

evharistične kapele). 
c) Ambon kot stalno mesto za oznanjevanje božje besede.
č) sedež za predsedovanje bogoslužni slovesnosti in sedež za diakona ali druge 

strežnike. 
d) V velikonočnem času velikonočni Svečnik in sveča.
e) Krstilnik, čeprav je primerneje, da je ta izven oltarnega prostora, saj je v manjših 

cerkvah to pogosto nemogoče. 
Vse  v  bogoslužnem  in  oltarnem  prostoru  pa  naj  »ustvarja  tesno  in  skladno

enotnost,  po kateri  se jasno razodeva edinost  vsega svetega ljudstva.  Narava  in
lepota prostora ter vse opreme naj spodbujata pobožnost in naj razodevata svetost
skrivnosti,  ki  se  v  njem opravljajo.  Zato  mora  biti  sveti  prostor  na  splošno tako
urejen,  da  razodeva  podobo  zbranega  občestva,  omogoča  primerno  razporeditev
vseh in vsakemu človeku pomaga, da lahko pravilno izvršuje svoje opravilo«. 

p. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan

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

Oznanila od 12.2.2017 do 26.2.2017, Leto XIII. št. 4/300
OLTARNI PROSTOR

Vsak bogoslužni prostor, še posebej oltarni prostor, na viden in otipljiv način izraža
teološko misel – ekleziologijo -, ki jo ima Cerkev sama o sebi. To je razlog, zakaj v
zgodovini  Cerkve  dejansko  nismo  imeli  enotnega  bogoslužnega  prostorskega
modela.  V  obdobju  baroka  so  bile  cerkvene  stavbe  večinoma  grajene  v  službi
češčenja  najsvetejšega  zakramenta.  Ta  model  se  razlikuje  od  antičnih  bazilik  s
stranskimi ladjami, ki ne omogočajo, da iz vseh kotičkov zremo na daritveni oltar.
Srednji velik je vzpodbudil postavitev več oltarjev v isti cerkvi, saj je v preteklosti
vsak duhovnik maševal  na svojem oltarju.  Ne gre za drugačna razumevanja iste
evharistične skrivnosti, ki jo je Kristus naročil svoji Cerkvi, ko je rekel: »To delajte v
moj spomin«. (Lk 22,19). Gre predvsem za različne pastoralne potrebe in poudarke
teološke misli, na kateri je na primer tridentinski koncil (1545-1563) odgovoril tako,
da je poudaril češčenje najsvetejšega zakramenta tudi zunaj obreda svete maše in
sicer zaradi večjega poglabljanja vere v resnično Kristusovo navzočnost, ki  trajno
ostaja  pod  zakramentalnima  podobama  kruha  in  vina.  To  resnico  so  namreč
izpodbijala protestantska gibanja. 

Pomembno za slovenske dežele je dejstvo, da je v 19. stoletju prevladoval skoraj
povsem  enak  model  bogoslužnega  prostora:  to  je  z  glavnim  oltarjem  in
tabernakljem, prislonjenim na vzhodno steno ali apsido. 

Danes  sta  bogoslužje  in  gradnja  cerkva  določena  s  sklepom II.  Vatikanskega
cerkvenega  zbora  (1962-1965),  ki  je  obravnaval  kleziologijo  –  in  naročil  z  njo
povezano bogoslužno prenovo. V luči naukov zadnjega koncila glede bogoslužnega
prostora in zlasti oltarnega prostora moremo imeti v mislih določilo, da bi naj vsi
»skrivnost  vere  v  molitvah  in  obredih  dobro  razumeli  in  v  svetem  dogajanju
zavestno,  pobožno in  dejavno  sodelovali.«  (B48).  Zato  ureditev  rimskega  misala
pravi: »Oltarni prostor naj bo primerno ločen od cerkvene ladje s tem, da je nekoliko
dvignjen, ali pa na poseben način urejen in okrašen. Naj bo tako prostoren, da je
svete obrede mogoče primerno opravljati in videti.« (RMn 295).                       >>

http://zupnija.rovte.eu/

