
7. nedelja med letom
Evangelij: BODITE USMILJENI, KAKOR JE BOG USMILJEN Lk 6,27-38

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 24.2.2019 do 2.3.2019:
nedelja, 24.2. Sv. Matija, apostol

7:30h – za farane
10h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42

ponedeljek, 25.2. Valburga, opatinja
18h  Franci Založnik, Rovte 128a

torek, 26.2. 18h  iz družine Mivšek, Rovte
sreda, 27.2. Gabrijel Žalostne Matere božje

18h vsi  Logar, Mrjančenkovi, Rovtarske Žibrše 24
četrtek, 28.2. Roman, opat 

18h vsi  Marija Trpin, obletna, Petkovec 35
Prvi petek, 1.3. 18h  iz družine Logar, Rovte 57
sobota, 2.3.
Prva duhovniška

Sv. Neža Praška, devica
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevane iz naslovne strani)
Simbolika pepela temelji  na dejstvu, da ima predvsem vrednost tistega, kar

ostane. Pepel je ostanek zgorevanja, tisto kar ostane, ko ogenj ugasne. Duhovno
gledano je vrednost tega ostanka nič. Zato pepel v vsem eshataloškem videnju
simbolizira ničnost, povezano s človeškim življenjem, ker je minljivo. Pepel zaradi
tega označuje smrt in pokoro. Liturgična formula za pepelnično sredo pravi z
izrekom naslednje: Prah si in v prah se povrneš. To spominja na besede očaka
Abrahama: »Glej, jaz, ki sem prah in pepel, sem si dovolil govorit z Gospodom«.
Pepel ima v Stari in Novi Zavezi enako simboliko.

Razlikovati moramo med svetim pepelom s pepelom, ki spomina na prah. Sveti
pepel  izvira  od  žgalne  žrtve  in  je  masten,  ker  so  takšne  žrtve.  Posledica  je
očiščenje,  ki  ga  je  povzročil  ogenj.  V  Izraelskem  bogoslužju  so  s  pepelom
žrtvovane rdeče krave pripravljali očiščevalno vodo. Pepel, ki zlahka spominja na
zemeljski prah, spominja človeka na njegov nastanek, zato je znamenje pokore,
bolečine  in  kesanja.  V  Stari  zavezi  pepel  simbolizira  tudi  trpljenje,  žalost  in
spokorjenje kot vidimo pri Jobu na drugem mestu (Job 42,6). Kristjani so ohranili
njegov simbolični  pomen, zato krščanski  asketi  včasih mešajo pepel  v jed. V
samostanih, so dolgo ohranili navado, da so umirajoči legli na tla, po katerih je
bil  pepel  posut  v  obliki  križa.  Znano  je,  da  je  križ  med  drugim  simbol
izmenjavanja življenja in smrti – vse, kar je povezano s smrtjo, je povezano tudi
s simboliko večnega vračanja – kar je tudi razlaga za to, da je eno od krščanskih
izročil odmevalo v srednjeveškem verskem svetu.

Po  krščanskem izročilu  se  blagoslovljen  pepel  uporablja  pri  posvetitvi  nove
cerkve, blagoslovitvi doma, itd. S pepelom je simbolično povezan tudi poseben
kruh podpepelnjak.  Na najpreprostejši  način  se  peče kruh,  če  kvašeno  testo
položimo na vroče kamenje in ga pokrijemo z žerjavico (1Kr 19,6).

Povzeto po knjigi Damjana J, Ovseca – Praznovanje pomladi in Velike noči.

8. nedelja med letom
Evangelij: GOVORJENJE RAZODEVA ČLOVEKOVO NOTRANJOST Lk 39-45

Evangelij po Luku
Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne
bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor
njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa
ne opaziš? Kako moreš reči  svojemu bratu: ›Pústi,  brat,  da vzamem iver,  ki  je v
tvojem očesu,‹  če sam ne vidiš  bruna v svojem očesu? Hinavec,  odstrani  najprej
bruno iz  svojega očesa in  potem boš videl,  da lahko odstraniš  tudi  iver  iz  očesa
svojega brata. Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki
bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne
obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega
zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo
namreč njegova usta.«
 Mašni nameni od 3.3.2019 do 10.3.2019:
nedelja, 3.3. 7:30h – za farane

10h  Ivana Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 1
ponedeljek, 4.3. Kazimir, kraljevič

18h  Franci Založnik, Rovte 128a
torek, 5.3. 18h  Janez Treven, godovna, Petkovec 46
sreda, 6.3. Pepelnica – Začetek postnega časa, Strogi post in zdržek

18h  Ivanka Malovrh, Praprotno Brdo 11, dano Petkovec 20
četrtek, 7.3. Sv. Perpetua in Felicita, mučenki 

18h  Franc Jereb, godovna in vsi  iz družine Jereb
petek, 8.3.
Postni petek

Sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj 
18h Križev pot; sveta maša  Janez Mlinar, obletna

sobota, 9.3. Sv. Frančiška Rimska, redovnica
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 
10.3.

1. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  Slavko in Julijana Treven, obletna, Rovte 99
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

Postna postava za leto 2019
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti.
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 6. marec) in na  Velikonočni
petek  (letos  19.  april).  Ta  dva  dneva  se  le  enkrat  na  dan do  sitega
najemo in se zdržimo 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 na petek (cerkveni ali državni), ali je kakšna slovesnost v družini
(poroka, pogreb), post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike, redovnice, ki
se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.



 Ostala oznanila
* V čadu od 25. 2. do 2. 3. zardi počitnic ni verouka.
* Za prvi petek v mesecu marca (1. 3.) bom v dopoldanskem času 

obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo 
zmolili litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev, ter prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* V soboto 2. marca 2019, bo v Zavodu Svetega Stanislava srečanje vseh
ključarjev ljubljanske nadškofije, ki bo potekalo od 9. do 12. ure. Na 
njem bo govora tudi o pristojnostih in odgovornosti ključarja. Zaradi lažje 
organizacije se prijavite na Pastoralno službo tel: 01 234 26 40 tajniku 
SPS-ja Igorju Dolinšku.

* V torek 5. 3. je srečanje zakonske skupine. Dobimo se ob 20h v župnišču.
* V sredo je Pepelnica (6. 3.), začetek postnega časa, v katerem se 

pripravljamo duhovno na največji praznik Krščanstva, na Jezusovo vstajenje, 
Veliko noč. Ta dan je strogi post in zdržek.
Liturgična barva je vijolična, kar pomeni zaupanje in resnost v pripravi. Berila in 
evangeliji se berejo iz liturgične knjige: Berila in evangelije za delavnike 1. 
Besede Aleluja ne molimo do velikonočne vigilije.
Pri mašah v postu se pojejo postne pesmi.
V začetku maše skupno kesanje odpade. Med mašo po pridigi je 
blagoslov pepela in spokorni obred pepelenja. 

* Vsak postni petek bomo pred mašo zmolili spokorno molitev križevega
pota, ob nedeljah bo križev pot v cerkvi ob 14h.

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

24.2.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič
3.3.  Vilma Kunc in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb
6.3.  ob 18h –  Marija Lukančič in Tomaž Jereb
10.3.  Tadeja Gnezda in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Matevž Lukan

Pogrebne maše za mesec februar  Cilka Jereb
Pogrebne maše za mesec marec   Marija Lukančič 

 Ministriranje:
Teden od 24.2. do 3.3. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 3.3. do 10.3. Anže Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 8, od 23.2. do 1.3. sk. 9, od 2.3. do 8.3. sk. 10, od 9.3. do 15.3.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

Oznanila od 24.2.2019 do 10.3.2019, Leto XV. št. 4/353

40 dnevni postni čas
Štiridesetdnevni postni čas vsebuje elemente spokorništva, ki jih najdemo že v

stari zavezi, denimo pri Jonu, preroku iz 8. stoletja pr. Kr. in so hkrati priprave na
največji  krščanski  praznik.  Govorimo torej  o  pokori,  postu,  molitvi  in  spokorni
obleki. Po starokrščanski navadi so morali grešniki delati pokoro v »raševini in
pepelu«. Že pri Judih je bila navada, da so grešnika oblekli v raševnik in ga posuli
s  pepelom,  znamenjem  spokorništva.  To  navado  je  prevzela  tudi  Cerkev.
Predvsem  v  prvih  stoletjih  krščanstva  je  post  pomenil  spokorno  obdobje  in
priprava katehumenov na krst. Po vzoru izgona Adama in Eve iz raja so se v tistih
časih  ljudje  javno  kesali  težkih  grehov  in  bili  izobčeni  iz  cerkvene  skupnosti.
Spokorniki so se bosi zbrali pred cerkvenimi vrati. Nato so jih duhovniki po molitvi
psalmov povedli v cerkev, kjer jih je škof pokropil z blagoslovljeno vodo in jim na
glavo v podobi križa vsul pepel, ali pa jim je z njim na čelu napravil znamenje
križa ter jim nadel obleko iz raševine.

Raševnik so morali nositi do velikega četrtka, ko so bili zopet sprejeti v cerkveno
skupnost. Tem spokornikom so se začeli na pepelnico iz ponižnosti in solidarnosti
pridruževati  tudi  drugi  verniki  in  se  udeleževati  obreda  pepelenj.  V  9.  in  10.
stoletju  je  navada  javnega  kesanja  prenehala,  obred  pepelenja  vernikov  na
pepelnično sredo pa se je ohranil.  Na koncu 11. stoletja je bil  uzakonjen kot
cerkveni obred, na katerem so od 12. stoletja naprej uporabljali pepel iz sežganih
oljčnih vej, blagoslovljenih na cvetno nedeljo preteklega leta.

V stari  zavezi  je pepel  pomenil  pogosto podobo minljivega in  brezvrednega.
Zato  postane  pepel  presunljivo  znamenje,  ko  se  človek  zave  svoje  bivanjske
omejenosti: v stiski – ki ogroža njegovo življenje – in ob smrti. Tako si ob žalosti,
prošnji in pokori posipajo glavo s pepelom, oziroma sedejo v pepel ali se valjalo v
njem. Od tod izvirajo kasnejši  reki,  ki  jih poznamo tudi  v slovenščini,  denimo
»posipati se s pepelom« kar pomeni kesati se svojih dejanj in »spremeniti v prah
in pepel« – nekoga ali nekaj popolnoma uničiti, razrušiti. >>

http://zupnija.rovte.eu/

