
5. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTJANI SO SOL IN LUČ SVETA Mt 5,13-16
Evangelij po Mateju
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s
čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč
sveta.  Mesto,  ki  stoji  na gori,  se ne more skriti.  Svetilke tudi  ne prižigajo in  ne
postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj
vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki
je v nebesih.«
 Mašni nameni od 9.2.2020 do 15.2.2020
nedelja, 9.2. 7:30h – za farane

10h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
ponedeljek, 10.2. Sv. Sholastika, devica

18h  starši Jereb, obletna in Terezija Pivk, Rovte 35
torek, 11.2. God Lurške Matere božje – svetovni dan bolnikov

18h  Veronika Gantar, obletna, Petkovec 31
sreda, 12.2. Evlalija, mučenka

18h  Andrej Loštrek, Rovte 72
četrtek, 13.2. 18h  Katarina in Janez Nagode, godovna, Rovte 79a
petek, 14.2. Sv. Valentin, mučenec

18h  Valentin Križaj, godovna in  Križajevi, Rovte 10
sobota, 15.2. 18h  Marija Gantar, trideseti dan, Rovte 20
***************************************************
6. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS DAJE NOVO POSTAVO      Mt 5,17-37
Evangelij po Mateju
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo
ali  preroke;  ne razvezat,  temveč dopolnit  sem jih  prišel.  Resnično,  povem vam:
Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave,
preden  se  vse  ne  zgodí.  Kdor  bo  torej  kŕšil  eno  od  teh,  pa  čeprav  najmanjših
zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo
izpolnjeval  in  učil,  bo  velik  v  nebeškem  kraljestvu.  Kajti  povem  vam:  Če  vaša
pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško
kraljestvo. Slišali ste, da je bilo starim rečeno: ›Ne ubijaj! Kdor pa koga ubije, pride
pred sodišče.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da
pride pred sodišče. Kdor pa reče bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred véliki zbor; in
kdor mu reče ›norec‹, zasluži, da pride v peklenski ogenj! Če torej prineseš svoj dar
k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti  tebi,  pústi  dar tam pred
oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa se vrni in daruj svoj dar.
Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik
ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku, da te vrže v ječo. Resnično, povem ti: Ne prideš
od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča. Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ne
prešuštvuj!‹ Jaz pa vam pravim: Kdor koli s poželenjem gleda žensko, je v srcu že
prešuštvoval z njo. Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe; kajti bolje
je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo vse tvoje telo vrženo v pekel.   >>

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)
In če te desna roka pohujšuje,  jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da
izgubiš en del telesa, kakor da bi vse tvoje telo prišlo v pekel. Rečeno je bilo: ›Kdor se
loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni list.‹ Jaz pa vam pravim: Kdor se loči od svoje
žene, razen če zveza ni bila zakonita, je kriv, da ona prešuštvuje. In kdor se z ločeno
ožéni, prešuštvuje. Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno: ›Ne prisegaj po krivem;
izpolni pa, kar si prisegel Gospodu!‹ 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 vélikega kralja.  Tudi  pri  svoji  glavi  ne prisegaj,  ker  niti
enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega. Vaš ›da‹ naj bo ›da‹, in vaš ›ne‹ naj
bo ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.«

 Mašni nameni od 16.2.2020 do 23.2.2020:
nedelja, 16.2. 7:30h – za farane

10h  Marija Petrovčič in vsi  iz družine Petrovčič, obletna, 
Petkovec 41

ponedeljek, 17.2. 18h  Karel in Špela Nagode, godovna, dano Šmartno pri Litiji
torek, 18.2. Sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik in mučenec

18h  Veronika Kunc, osmi dan, Rovte 87
sreda, 19.2. Sv. Konrad iz Piacelze, redovnik

18h  starši Gantar, Petkovec 31
četrtek, 20.2. 18h  Marija Trpin, obletna, Petkovec 35
petek, 21.2. Sv. Peter Damiani, škof in učitelj

18h  Ivanka Logar, trideseti dan, Rovte 104
sobota, 22.2. Sedež apostola Petra, praznik

9h - maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
nedelja, 23.2. 7. Nedelja med letom

Sv. Polikarp, škof in mučenec
7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Še vedno jo ljubi in želi, da bi tudi ona prišla v nebesa. Prav tako želi biti zgled
svojim  otrokom,  da  bi  lahko  zgradili  zaupanje  v  to,  da  je  mogoče  najti
doživljenjskega sopotnika. Otroci cenijo njegovo odločitev, da v njihova življenja
ne bo pripeljal nove ženske. Da je na pravi poti je še posebej začutil, ko ga je
nekoč neki  desetleten deček iz  razbite družine kot  športnega trenerja vprašal,
zakaj še vedno nosi poročni prstan, čeprav sta z ženo ločena. Brian ne bo nikoli
pozabil njegovega nasmeha in pogleda, ko mu je rekel: »Noben sodnik ne more
ločiti tega, kar je Bog združil. Obljubila sva pred Bogom in on obljube drži.«

Čeprav se njegova žena ni vrnila k njemu, si tudi sama ni našla novega partnerja. V novih
okoliščinah se vedno znova trudi živeti  odpuščanje do moža, s katerim ne zmore živeti
skupaj.  Svoje  pričevanje  sta  zakonca  zaupala  spletni  strani  Mary's  advocates,  ki  je
namenjena poudarjanju pomena neločljivosti zakramenta svetega zakona.

Marija Krebelj  -  je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
»On obljube drži«, Magnificat 2/2020, str. 19-20



Ostala oznanila
* V torek, 11. februarja obhajamo god Lurške Matere božje. Ta dan je 

tudi svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek je napisal za ta dan poslanico z 
naslovom: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženim in jaz vam bom dal 
počitek«. (Mt 11, 28). Ta dan naj zaznamuje naše večja pozornost do bolnikov 
in trpečih in hvaležnosti do vseh, ki so zaposleni v zdravstvu in drugih 
ustanovah.

* V torek, 11. 2. ob 20h je srečanje zakonske skupine v prostoru nad zakristijo.

* Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu nad 
Ljubljano vabita osmošolce in devetošolce na Informativna dneva v 
petek 14. 2. ob 9h in ob 15h ter v soboto, 15. 2. ob 9h. Vabljeni vsi, ki 
se odločate o vpisu na srednje šole in bi si želeli ogledati tudi življenje
na  katoliško šolo in dijaškim domu. 
(imate med možnimi izbirami tudi katoliško šolo.)

* V sredo, 19. februarja je po večerni maši srečanje za člane ŽPS v 
prostorih nad zakristijo. Tema srečanja za februar: »Jezus je učil odrasle«, 
priročnik za ŽPS – Krščeni in poslani, str. 24.

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.

* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 
kapeli doma Marije in Marte. Obveščamo, da bo maša za osvoboditev / 
ozdravljenje, na tretjo nedeljo v februarju 2020, to je 16. februarja ob 19. uri. 
Mašuje dr. Peter Nastran.

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

9.2.  Marja Čuk in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
16.2.  Branka Jereb in Klemen Jereb  Matjaž Gnezda in Jerneja Kunc
23.2.  Ema Kavčič in Cilka Jereb  Matevž Lukan in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za mesec februar  Matjaž Gnezda
Pogrebne pušice za mesec februar  Peter Istenič

 Ministriranje:

Teden od 9.2. do 16.2. Lovro Benedičič
Teden od 16.2. do 23.2. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 12, od 8.2. do 14.2. sk. 13, od 15.2. do 21.2. sk. 14, od 22.2. do 28.2.
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 9.2.2020 do 23.2.2020, Leto XVI. št. 3/378
»On obljube drži«

Brianu je žena nekega dne v navalu čustev naznanila, da ga bo zapustila. Na njem jo je
motilo preveč napak. Čeprav je začel hoditi k terapevtom, se mu ni želela pridružiti, da bi
tako skupaj poskusila rešiti zakon. Imela sta sedem otrok, starih od 6 mesecev do 14 let.
Brian se spomni, kako je po šokantni novici čustveno razrvan na kavču v pritličju spal le
dve uri. V službi je odsotno zrl v računalniški ekran in ni zmogel aktivno delati več kot
deset minut.

Najhuje je bilo, ko ga je žena čez nekaj časa poklicala z novico, da bo naslednjega dne
odpeljala otroke in dokončno odšla. Ko se je vozil iz službe, je razmišljal, da bi si vzel
življenje, česar na srečo ni storil, ob vrnitvi v prazno hišo pa je vpil: »Bog, ti ne obstajaš!
Če pa že, ti ni mar zame!« Zvečer je odprl Sveto pismo in prebral odlomek o svetem Pavlu,
ki je trpel v ječi. Te besede so ga okrepile. Zopet je Bogu lahko zatrdil, da mu želi slediti.
Pred njim se je zarisovala nova pot – odločil se je, da bo svoji ženi ostal zvest.

Ker je bil star le nekaj čez trideset let, ni vedel, kako naj do starosti živi brez življenjske
spremljevalke. Spoznal je sicer neko žensko, s katero sta imela veliko skupnega, vendar ji
je moral povedati, da se ne more dobivati z njo ali se ponovno poročiti, dokler ne razreši
svojih dilem o zakonu.

Ker je bil tedaj še protestant, je šel do pastorja in ga spraševal o neločljivosti zakona.
Razmišljal je namreč, da Boga v očenašu ne bo več mogel prositi, naj mu odpusti dolge, če
sam ne bo odpustil  svoji ženi. Če bi se poročil z drugo žensko, njegova žena pa bi se
skesana  vrnila  k  njemu,  je  ne bi  mogel  več  sprejeti.  Tako bi  zgradil  steno,  ki  bi  mu
preprečevala možnost sprave s soprogo in posredno tudi z Bogom. S svojimi vprašanji je
Brian obiskal šest pastorjev, vendar mu nihče ni spregovoril o Jezusovi trditvi, da ločeni, ki
se ponovno poroči, prešuštvuje. Njihovi odgovori se niso ujemali z resnico, ki jo je čutil
globoko v sebi.

Odpravil se je tudi h katoliškemu duhovniku, ki ga je poznal iz ženine cerkve. Ta mu je
rekel: »Brian, še vedno si poročen. Poročen boš tudi, če se bo ona ločila.« Tega ni želel
slišati, vendar se je ujemalo z njegovim dojemanjem odpuščanja. Ženi je želel ostati zvest
ne le zaradi lastnega odrešenja, temveč tudi njenega. >>

http://zupnija.rovte.eu/

