
8. Nedelja med letom
Evangelij: Kristus svari pred zaskrbljenostjo                                   Mt 6,24-34

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 26.2.2017 do 04. 03. 2017:
nedelja, 26.2. 7:30h – za farane

10h  Marija in Franc Cigale in Silva Meden, dano iz Logatca
ponedeljek, 27.2. Sv. Gabrijel žalostne Matere božje, redovnik

18h – ustanovna maša za leto 2017
torek, 28.2. Sv. Antonija Firenška, redovnica

18h  Viljema Treven, Petkovec 38
sreda, 1.3. Pepelnica – začetek 40 dnevnega postnega časa, 

strogi post in vzdržek
18h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

četrtek, 2.3. Sv. Neža Praška, devica
18h  starši Cigale in dva brata, obletna, Petkovec 20

Prvi petek, 3.3. Kunigunda, kraljica
18h – Križev pot;  Tomaž Reven, gododvna, Rovte 54

sobota, 4.3. Prva
duhovniška

Sv. Kazimir, poljski Kraljevič
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
17h – po namenu prvih sobot

Postna postava za postni čas 2017
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 1.3. in Veliki petek 14.4. 

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.

Slovenska Karitas priporoča v postnem času vzdržek od alkohola pod 
geslom: »štirideset dni brez alkohola«.

1. Postna nedelja
Evangelij: Jezus se posti, hudič ga skuša                                               Mt 4,1-11

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 5.3.2017 do 12.3.2017:
nedelja, 5.3. Hadrijan, mučenec

7:30h – za farane
10h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
14h – Križev pot, litanije in blagoslov

ponedeljek, 6.3. 18h  Amalija Merlak, dano iz Čirč - Jereb

torek, 7.3. Sv. Perpetua in Felicita, mučenki
18h – v dober namen, dano Jeršič Miha

sreda, 8.3. Sv. Janez od Boga, redovnik
18h  starši in Pavel Jereb, obletna, Rovte 132

četrtek, 9.3. Sv. Frančiška Rimska, redovnica
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157

Postni petek, 
10.3. 

Štirideset mučencev iz Armenije, god
18h – Križev pot;  Janez Vavken, dano Korenčevi in Žakljevi

sobota, 11.3. 
Kvatrna

Sv. Benedikt, škof
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 12.3. 2. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  Jože Cigale, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 30
14h – Križev pot, litanije z blagoslovom, vodijo ga člani ŽK

   Ostala oznanila
* V času od 27. 2. do 4. 3. zaradi počitnic ni verouka.
* V sredo 1. 3. je Pepelnična sreda. Z njo v liturgiji pričenjamo 40-

dnevni postni čas, ki je namenjen poglobljeni in resni pripravi na praznik 
Jezusovega Vstajenja. Cerkev nam v tem času priporoča tri stvari: post, molitev
in dobra dela, kar je vsebina Evangelija, ki ga pri maši beremo na pepelnico. V 
začetku maše skupno kesanje odpade. Po pridigi je blagoslov pepela in nato 
obred pepelenja, ki ima značaj spokornosti. Duhovnik nad vsakim, ki se udeleži 
obreda, potrese pepel na čelo in pri tem izgovori besede: »Spreobrni se in 
veruj Evangeliju«!, ali »Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš«! 
Liturgična barva postnega časa je vijolična, kar pomeni resnost in zvestobo. Pri 
maši beremo berila in Evangelije za delavnike 1, prošnje za vse potrebe iz 
knjige Sveti časi. Lepa in priporočljiva postna vaja je tudi molitev Križevega 
pota. Tega bomo molili vsak postni petek pred mašo,  ob nedeljah pa v cerkvi 
popoldne ob 14h kot samostojno pobožnost in ga bodo molili člani posameznih 
skupin v župniji. Pri mašah vzklik »ALELUJE« odpade, pojemo pesmi, ki so 
primerne za postni čas.                                                                >>



* Za prvi petek v mesecu marcu 3. 3. bom v dopoldanskem času obiskal 
in obhajal bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili litanije, 
posvetilno molitev in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu 4. 3. bomo po maši zmolili litanije Matere božje, 
molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Prve sobote so 
namenjene v spomin na sto letnico prikazovanj Marije fatimskim pastirčkom.

* V nedeljo 5. 3. ob 14h je v Ribnici srečanje članov Župnijskih Karitas 4. 
arhidiakonata.

* V torek 7. 3. je v veroučni učilnici srečanje za starše  letošnjih 
prvoobhajancev.

* V soboto 11. 3. je v Zavodu Svetega Stanislava srečanje članov ŽPS dekanij 2. 
in 4. arhidiakonata, med katere spada tudi dekanija Vrhnika. Namen srečanja 
je: preko predavanj, pogovorov in osebnega razmisleka iskati oseben odgovor 
na izziv: Kako živim občestvo in zaznavam težave posameznikov? Srečanje bo 
od 9h do 13h.

* Druga sobota v postu 11. 3. je Kvatrna sobota. Ta je usmerjena v spokornost, 
ki naj rodi ljubezen do bližnjega.

* Kaj je »Ustanovna maša«? To je maša, ki jo je vsakokratni župnik v župniji 
dolžan opraviti za vse, kar je kdo nekoč daroval Cerkvi, (na primer gozd, 
zemljo, travnik). V župniji Rovte je moral župnik opraviti preko 60 maš. Od 1. 
januarja 1961 pa župnik opravi eno mašo in in jo vpiše v knjigo ustanovnih 
maš, kar je tudi predmet vizitacije. Tako je določila Sveta koncilska 
kongregacija v Rimu dne 10. junija 1960 in s posebnim indultom to podelila 
jugoslovanskim ordinarijem. 

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Prenova v Duhu vabi na sveto mašo za ozdravitev družinskega debla in 

molitvijo nad posamezniki v nedeljo 5. 3. 2017 ob 19h, v dolnje-logaški cerkvi
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

26.2.  Marja Čuk in Maja Nagode  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
1.3.  ob 18h – Matjaž Gnezda in Vilma Kunc
5.3.  Ema Kavčič in Franja Tušar  Branka Jereb in Jerneja Kunc
12.3.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Klemen Jereb in Helena Rupnik

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

 Ministriranje:
Teden od 26.2. do 5.3. Matic Treven in Anže Treven
Teden od 5.3. do 12.3. Martin Kavčič in Andraž Kavčič

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 25.2. do 3.3. sk. 20, od 4.3. do 10.3. sk. 21, od 11.3. do 17.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 26.2.2017 do 12.3.2017, Leto XIII. št. 5/301
MOČ POSTA

Spreobrnjenje Iberijskega kraljestva (Gruzije) na Kavkazu se je zgodilo po zaslugi
svetniške ženske z imenom Nino. Zgodovinar Rufin je v svojih spisih okoli leta 400
lepo opisal njen vpliv na kraljevo hišo, o čemer mu je osebno pripovedoval gruzijski
princ, s katerim se je srečal v Palestini. Rufin piše: 

Nino  so  ujeli  Gruzijci  in  jo  zasužnjili.  Živela  je  krepostno,  v  čistosti.  V  svojih
molitvah  je  zlasti  častila  Kristusa  kot  Boga.  Doslednost  in  vztrajnost  urejenega
življenja po veri je Gruzijce močno pritegnila, zlasti je zbudila veliko radovednost pri
ženski populaciji. Med Gruzijci je bil običaj, da je mati, kadar je zbolel otrok, tega
nosila od hiše do hiše, da bi preverila, ali  bo kdo našel učinkovito zdravilo. Neka
ženska je tako neuspešno obiskala vse svoje sosede. Ko pri nobeni ni našla pomoči,
se je oglasila tudi pri jetnici. Nina ji je rekla, da nima »zemeljskega zdravila«, vendar
bo za ozdravitev prosila »Kristusa,  svojega Boga«. Bolnega otroka je položila na
posteljno pregrinjalo, stkano iz konjske dlake, nad njim dolgo molila in materi vrnila
zdravega otroka. 

Ko je glas o tem čudežu  dospel  do bolne kraljice Nane, je takoj poslala,  naj
jetnico pripeljejo k njej.  Vendar jo je Nina zavrnila, kajti  ni hotela prekiniti  svoje
doslednosti pri dnevni molitvi in postu. Zato je kraljica sama prišla k njej. Nina jo je,
podobno kot prej otroka prosila, naj se uleže na pregrinjalo in nad njo v molitvi
klicala Kristusovo ime. Kraljica je čudežno ozdravela. Nina ji je rekla, da jo je ozdravil
»Kristus, sin vsemogočnega Boga«. Zato naj ga prizna, kot »izvir svojega življenja in
zdravja«. Ko se je kraljica vrnila v palačo, je bil kralj Mirian ves iz sebe od sreče.
Takoj  je  ukazal,  naj  za  jetnico  pripravijo  bogata  darila,  vendar  mu  je  kraljica
pojasnila, da Nina z zlatom in srebrom nima kaj početi; moč ji je namreč dajal post
in edina nagrada, ki bi jo sprejela, bi bila to, da kralj in kraljica sprejmeta vero v
Boga Kristusa. Tako je tudi bilo. 

Robert  Louis  Wilken,  piše  o  tem v  knjigi  Prvih  tisoč  let:  Svetovna  zgodovina
krščanstva.

http://zupnija.rovte.eu/

