
5. POSTNA NEDELJA – TIHA
Evangelij: GREŠNIK NE SME OBSOJATI GREŠNIKA Jan 8,1–11

Tisti čas je Jezus krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napótil v tempelj.
Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. Pismouki in farizeji so
tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu
rekli:  »Učitelj,  tole  ženo smo zasačili  v  prešuštvovanju.  Mojzes nam je v postavi
ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga
lahko tožili. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej
spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže
kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za
drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je
vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsódil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.«
In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!«

Mašni nameni od 3.4.2022 do 9.4.2022
nedelja, 3.4. Sikst I., papež in mučenec

7:30h – za farane
10h  Marjan Moljk, Rovtarske Žibrše 4
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

ponedeljek, 4.4. Sveti Izidor, škof in učitelj
19h  Valentin Sivec, dali sorodniki

torek, 5.4. Sveti Vincencij Ferrer, duhovnik
19h  Marica Mlinar, godovna, Rovte 7

sreda, 6.4. Sveti Irenej iz Srema, škof in mučenec
19h  starši Logar in sorodniki, Rovte 133 
in  Frančiška Treven, obl., Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

četrtek, 7.4. Sveti Janez Krstnik de la Salle, duhovnik
19h  Franc Logar, obletna, Rovte 104

petek, 8.4.
POSTNI petek

Maksim in Timotej, mučenca
19h – Križev pot; sveta maša:  Sivcovi, Petkovec 11

sobota, 9.4. Sveti Maksim Aleksandrijski, škof
  9h – Maša na Vrhu Svetih Treh Kraljev

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

3. 4.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Branka in Klemen Jereb
10. 4.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Ana Štefanič
14. 4.  ob 19h – Ema Kavčič in Cilka Jereb
15. 4.  ob 19h – Helena Rupnik in Franja Tušar
16. 4.  ob 19h – Marja Čuk, Matjaž Gnezda, Branka in Klemen Jereb
17. 4.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Drago in Nevenka Malavašič

 Pogrebne maše za mesec april  Franja Tušar
 Pogrebne pušice za mesec april  Anton Lukančič

6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA
Evangelij: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA – PASIJON    Lk 22,14–23,56

Mašni nameni od 10.4.2022 do 17.4.2022:
nedelja, 10.4. 7:30h – za farane

10h  Marjeta Sagadin, dano Rovte 104f
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

ponedeljek, 11.4.
Velikega tedna

Sveti Stanislav, škof in mučenec
19h – v čast sveti Ani, Rovte 104d

torek, 12.4.
Velikega tedna

Zenon Veronski, škof
19h  Rozalija Musec, dano Rovte 118

sreda, 13.4.
Velikega tedna

Martin I., papež in mučenec
19h  Jože Sivec, godovna, Petkovec 11

četrtek, 14.4.
VELIKI ČETRTEK

Tiburcij, Valerijan, Maksim, mučenci
Spominski dan Jezusove zadnje večerje - 
postavitev evharistije
19h  starši Cigale, obletna 

in vsi  iz družine Cigale, Petkovec 20
petek, 15.4.
VELIKI PETEK

Helena Alzaška, kneginja
Spominski dan Jezusovega trpljenja 
in smrti na križu in pokopa
15h – Molitev Križevega pota v cerkvi
19h – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju

sobota, 16.4.
VELIKA SOBOTA

Bernardka Lurška,z devica
  7h – Blagoslov velikonočnega ognja pri pokopališkem križu
19h – Velikonočna vigilija
    sveta maša:  Zdravka Trpin in  Franc Trpin, Rovte 160

nedelja, 17.4. VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 
slovesni praznik
7:30h – Vstajenje v božjem grobu in vstajenjska procesija 

sveta maša: za farane
10h  Frančiška Rupert in Andrej, obl., Petkovec 13

***************************************************
Ostala oznanila
* Na 5. postno nedeljo boste v lopi pod zvonikom dobili oljčne 

vejice za blagoslov na cvetno nedeljo. Prispevki, ki jih boste 
darovali, so namenjeni župniji Šmarje pri Kopru.

* Spovedovanje veroučencev od 4. do 9. razreda bo namesto 
verouka v tednu po 5. postni nedelji.
7. razred v ponedeljek 4. aprila nima verouka, spoved pa ima v
ponedeljek 11. aprila namesto verouka. V četrtek 7. aprila 8. in
9. razred nimata verouka.



Ostala oznanila (Nadaljevanje iz prejšnje strani)
* 6. postna nedelja je cvetna ali oljčna nedelja. Ob 10. uri je na 

platoju pred župniščem blagoslov butar, oljčnih vejic in drugega 
zelenja. Nato sprevod v cerkev. Pri maši se bere poročilo o Jezusovem
trpljenju ali pasijon, letos po evangelistu Luku. S cvetno nedeljo 
pričenjamo Veliki teden, v katerem bomo ob obredih v litugiji obhajali 
najvažnejše dogodke naše vere.

* VELIKI ČETRTEK: Dopoldne je v vseh škofijskih cerkvah, krizmena 
maša, pri kateri duhovniki obnovijo svoje duhovniške obljube, škof pa 
posveti sveto krizmo in blagoslovi krstno in bolniško olje.
Ob 19 h je slovesna maša velikega četrtka. Po zapeti Slavi orgle 
in zvonovi utihnejo do velike sobote zvečer, do velikonočne vigilije. Po
maši je prenos Najsvetejšega v božji grob, kjer je kratko češčenje. 
Nato je razkrivanje oltarjev v spomin na to, da so Jezusu vzeli obleko.

* VELIKI PETEK: je spominski dan Jezusovega trpljenja, smrti na
križu in njegovega pokopa. Ob 15 uri je molitev Križevega 
pota. Ta dan ni svete maše . Ob 19 uri so obredi Velikega petka: 
branje beril in pasijona po evangelistu Janezu, 10 slovesnih prošenj za
vse potrebe, razkrivanje in češčenje križa, obhajilo, prenos 
Najsvetejšega v božji grob, molitve pri njem, prenos kipa mrtvega 
Jezusa v božji grob.

* VELIKA SOBOTA: Ob 7 h zjutraj je pri pokopališkem križu 
blagoslov velikonočnega ognja, katerega nekateri raznesejo po 
domovih. Velika sobota je prilika, da si vzamemo čas in pridemo tudi 
v cerkev k božjemu grobu in v tišini premišljujemo o Jezusu, ki je za 
nas trpel in umrl ter vstal od mrtvih.
V popoldanskem času je blagoslov velikonočnih jedil ali velikonočnega
žegna: Rovtarske Žibrše pri kapeli na Planinah ob 13.30 h,
na Petkovcu v cerkvi ob 14.15 h, v Rovtah v cerkvi ob 15 h.
Ob 19 h je Velikonočna vigilija. Slavje luči, branje beril, peta 
Slava, zvonovi se oglasijo in orgle, berilo iz Nove Zaveze, ALELUJA, 
evangelij in pridiga, blagoslov krstne vode in obnovitev krstnih obljub,
prošnje za vse potrebe, maša se nadaljuje z darovanjem. 
Odslovitev: Pojdite v miru, aleluja, aleluja.

* VELIKA NOČ: Ob 7 h zjutraj vstajenje v božjem grobu, nato 
velikonočna procesija ob ugodnem vremenu, zahvalna pesem in 
slovesna sveta maša. Pri maši je ustaljeno darovanje za potrebe 
cerkve, za odplačevanje posojilnega dolga.

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.9, od 2.4. do 8.4. sk.10, od 9.4. do 15.4. sk.11, od 16.4. do 22.4.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 3.4.2022 do 17.4.2022, Leto XVIII. št. 7/434
Dvanajst domnevnih »protislovij«, ki to v resnici niso

So bili pri grobu stražarji? 
Sta učenca vstopila v grob?
In kaj je vstali Jezus rekel ženama?

Dave Armstrong

Zdi se, da si zagrizeni dvomljivci Svetega pisma najraje krajšajo čas
z dlakocepskim pregledovanjem evangeljskih pripovedi o Jezusovem
vstajenju in spremljajočih dogodkih, da bi »odkrili« različna domnevna
»protislovja« in z njimi izzivali kristjane. 

Pred  kratkim  sem  naletel  na  tak  poskus  odkrivanja  številnih
»protislovij«. Menim, da nobenega niso ustrezno utemeljili, potem ko
sem podrobno preučil trditve. Skoraj nobena ni prestala niti osnovnega
preizkusa klasične logike. Dovolite mi, da na kratko preučim šibkost
teh utemeljitev.

1. Koliko žena je prišlo h grobu? Dejansko logično protislovje
zahteva izključevalne trditve, na primer »samo x, y in z so bili tam in
nihče  drug« ali  »samo trije  ljudje so  bili  priča  dogodku«.  Tega ne
najdemo  v  nobenem  evangeljskem  besedilu,  torej  ni  očitnega
protislovja (prim. Mt 28,1; Mr 16,1; Lk 24,1–10; Jn 20,1). Nekateri
ateisti vendarle trdijo, da je v nekem smislu kljub vsemu protislovje,
ker besedila ne povedo  povsem enake stvari. Toda logika ne deluje
tako, zato je absurdno in nestvarno zahtevati, da morajo štirje različni
opisi, ki jih je napisalo prav toliko ljudi, na enak način poročati o tem,
kar je nekdo videl. . >>



Priloga Farni glas župnije sv. Mihaela Rovte, Leto XVIII. št. 7
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
2. So bili pri grobu stražarji? To ni protislovje zgolj zato, ker to

omenja Matej, drugi trije evangelisti pa ne. Trditve na podlagi molka
ničesar ne dokazujejo. Pravo protislovje bi zahtevalo, da bi eden, dva
ali trije zapisali nekaj podobnega kot »grob ni bil zastražen«

3. Kdaj sta ženi prišli h grobu? Opisi v Svetem pismu se glasijo:
»Ko se je svital prvi dan« (Mt 28,1), »navsezgodaj, ko je sonce vzšlo«
(Mr 16,2), »navsezgodaj« (Lk 24,1) – tu ni še nobenega protislovja.
Nato  Janez  zapiše:  »Prvi  dan  tedna  je  prišla  Marija  Magdalena
navsezgodaj, še v temi, h grobu« (Jn 20,1). Opisuje zgodnejši prihod
samo  Marije  Magdalene.  Vsi  štirje  evangeliji  jo  omenjajo  kot  eno
izmed žena, Janez pa nam pove, da je stekla povedat učencema, da je
grob prazen (prim. Jn 20,2). Potem ko »sta se učenca vrnila domov«
(Jn  20,10),  »je  stala  zunaj  pred  grobom  in  jokala«  (Jn  20,11),
zagledala vstalega Jezusa (prim. Jn 20,14–17), nato pa šla učencem
povedat, da ga je videla (prim. Jn 20,18). Sklep: ni protislovja.

4. Sta ženi vstopili v grob? Marko in Luka pravita, da sta, Matej in
Janez pa tega ne omenjata. Toda če bi  iskali  protislovje, bi  morala
jasno zanikati, da se je to zgodilo, tega pa ne storita, zato ni sledu o
protislovju.  Matej  vendarle  močno  namigne,  da  sta,  kajti  angel  je
ženama rekel: »Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili« (Mt
28,6).

5. Sta učenca vstopila v grob? Janez zapiše, da sta Peter in Janez
vstopila, drugi pa o tem molčijo (utemeljitev na podlagi molka in torej
nobenega  protislovja).  Če  nečesa  ne  omenimo,  to  ni  enako  kot
zanikanje.

6.  Kaj  je  vstali  Jezus  rekel  ženama? Marko  in  Luka  molčita,
Matej in Janez pa zapišeta dve različni, a ne protislovni stvari. Če bi
bili  protislovni,  bi  moral  eden ali  oba reči,  da je  Jezus rekel  samo
[nekaj]. Vendar tega ne storita. Logika je, kakršna je.

7.  Objemanje  Jezusovih  nog,  pozneje  pa  dotikanje  ni
dovoljeno?  Marko in Luka tega ne omenjata. Ženi sta Jezusu objeli
noge  in  ga  slavili  v  Matejevem evangeliju,  Mariji  Magdaleni  pa  je
pozneje rekel, naj se ga ne oklepa (prim. Jn 20,17). »Oklepati se« je
prevod starejših prevodov in je precej sporen. V svoji zbirki imam nič
manj kot dvajset odličnih prevodov Svetega pisma, ki grško besedo
prevajajo kot »objemati«, »oklepati se« ali »oprijeti se«. To pojasnilo
pomena  odstrani  sleherno  domnevno  protislovje  iz  Janezovega
evangelija. >>

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
8. Kje se je vstali Jezus prvič prikazal učencem? Marko tega ne

omenja.  Drugi  ne  povedo,  da  opisujejo  »prvo«  prikazanje  (logično
gledano, ne moremo samovoljno domnevati, da je tako), zato je prav
mogoče ustvariti različne usklajene kronologije, trdnega »protislovja«
pa nikakor.

9.  Kje  se je  vstali  Jezus drugič  prikazal  učencem? Matej  in
Marko molčita, zato ju ni mogoče upoštevati (utemeljitev na podlagi
molka). Janez ne navede natančno, da med prikazanjema, ki ju omeni,
ni bilo še kakšnega; »prvo in drugo« se lahko nanaša le na njegovo
različico  (ne  na  druge  evangelije),  tudi  če  domnevamo,  da  sta  si
omenjeni  prikazovanji  neposredno sledili.  Enaki  dejavniki  veljajo  za
Lukovo pripoved. Protislovje je nemogoče dokazati.

10. Kje se je vstali Jezus tretjič prikazal učencem? Samo Janez
omeni tretje prikazovanje, toda to ne dokazuje, da je bilo tretje. Pika.

11. Kdaj so učenci prejeli Svetega Duha? Matej, Marko in Luka
molčijo. Drugo poglavje Apostolskih del dogodek umešča petdeset dni
pozneje (večina kristjanov je prepričana, da jih je napisal Luka). Janez
opisuje, da je Jezus obiskal deset učencev (brez Tomaža in izdajalca
Juda) in jim vdihnil Svetega Duha (prim. Jn 20,22). Drugo poglavje
Apostolskih del  pa navaja povsem drug, javni dogodek z ognjenimi
jeziki in govorjenjem v jezikih. Tu ni protislovja. Gre za »jabolka in
hruške«, jabolko pa ni »protislovje« hruške. Tu je opisano, da so bili
(učenci  in  tudi  drugi)  »napolnjeni s  Svetim  Duhom«  (Apd  2,4).
Kristjani  po  svetopisemski  teologiji  sodeč,  sčasoma  lahko  prejmejo
večjo »mero« oziroma razodetje Svetega Duha, ki prebiva v njih.

12. Zakaj sta ženi nameravali oditi h grobu?  Matej zapiše, da
sta ženi šli »pogledat grob«. Hoteli sta videti, ali je tak kot takrat, ko
so vanj položili Jezusa, da bi tja odnesli dišave. Kateri drug razlog bi
lahko imeli? Marko in Luka omenita, da sta hoteli  maziliti  Jezusovo
telo.  Matej  temu  ne  nasprotuje,  temveč  to  preprosto  (domnevno)
zapiše z drugimi besedami. Janez ne navede razloga, toda spet lahko
logično sklepamo, da se navezuje na maziljenje telesa.

Velikonočni esej – Beseda med nami 2/2022, str. 9–11
…........................................................................................
Vsem faranom in farankam želim in voščim blagoslovljene 
in mirne velikonočne praznike, da bi jih mogli lepo obhajati 
po družinah in v krogu prijateljev in znancev. 
Naj vstali Kristus, ki je premagal trpljenje in smrt usmerja 
in vodi naše življenje, kljub zapletenim razmeram v svetu.

Župnik.
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