Oznanila od 26. Marec do 9. April 2006, Leto II. št. 7
Križ naše vere
Smo v postnem času. Z resnobo in novo zavzetostjo naj bi premišljevali in
podoživljali Jezusovo trpljenje ob dogodkih na njegovem Križevem potu ozrimo se
na Jezusa, kako onemogel in prebičan vdano sprejme Križ na svoje rame. Jezus
vzame Križ…. Beseda »vzame« pomeni Jezusovo dobroto, ljubezen za grešnega
človeka. Prostovoljno, nič prisiljen. Iz ljubezni do nas hoče nositi križ v zadoščenje
za naše grehe.
Kakor je Jezus vdano in potrpežljivo sprejel in nosil Križ na Kalvarijo, tako naj bi
tudi mi sprejeli križ svojega zemeljskega življenja in ga vdano in potrpežljivo nosili v
hoji nebesom naproti.
Najvažnejši Križ našega življenja je Križ naše vere. Ta nas uči: »Delaj dobro in
varuj se hudega! Ljubi Boga nad vse, druge okoli sebe pa rad imej, kakor sam
sebe!«
Ta Križ je za mnoge postal pretežak. Nekaj časa ga nosijo, toda kmalu
omagajo.
Brezčutnost za poštenje in resnico je splošen pojav. Ni več poštenosti, ni več
zaupanja, ni dobrote, ne zvestobe. Tisti ki kradejo rečejo »znašel se je nekaj
malenkosti je poneveril«. Iskrenost, poštenost, zaupanje niso več vrednote. Dobri
delavci so postali delovni presežek, na cesti brez dela in denarja, medtem, ko trop
mrhovinarjev mirno krade in se brezskrbno okorišča s tako imenovanim
»družbenim« imetjem… Stiske ljudi so postale velike.
Vsak je poln samega sebe. Samo on je važen, samo on je prvi. On pozna in ve
vse. Vsi drugi »Občudujte me, plačajte mi moje zasluge za vaše uspehe«. Poglejmo
samo prenose nogometnih tekem na televiziji. Ko nogometaš zabije gol, se kot nor
zakadi pred gledalce, se vrže na kolena, razprostre obe roki in vpije »Gol, Gol!«
občudujte me, ploskajte mi, meni, samo meni, jaz sem važen, jaz sem prvi. Ljudje
ploskajo, so navdušeni in srečni. Kako malo potrebujejo za svojo srečo, srečo brez
Križa.
>>

4. Postna nedelja
Evangelij: BOG JE POSLAL SVOJEGASINA, DA BI SVET ODREŠIL
Jan. 3,14-21

Iz Svetega Evangelija po Janezu.
In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak,
ki veruje, imel v njem večno življenje.
Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj
veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi
svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je
že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na
svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela
húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici,
pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.«.

Mašni nameni od 26.3. do 1.4. 06:
Nedelja, 26.3.
Ponedeljek, 27.3.
Torek, 28.3.
Sreda, 29.3.
Četrtek, 30.3
Petek, 31.3.
Sobota, 1.4.

7.30h - za farane
10h  Fištrovi, Rovtarske Žibrše
14h Križev pot, (vodi ga mladina)
19h  Ivanka Garden in  iz družine Slabe, Petkovec 16
19h  Matija in Cecilija Popit
19h  Ivanka Mavsar
19h  starši Trček, Rovte 9
Sv. Modest, Gosposvetski škof
19h  starši Lazar, Rovte 121
pred sveto mašo Križev pot
Celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa in
Krvi, v naši župniji
8h  starši Peternelj, obletna, Rovte 40
10h  Katarina Reven, godovna, Rovte 54
17h  Anton Trpin, Rovte 117


(Nadaljevanje iz naslovne strani)

V tem popačenem vzdušju moralnih vrednot potrebuje današnji čas predvsem
versko trdnih in prepričanih staršev, dobrih krščanskih očetov in mater, pa tudi
poštenih pokončnih deklet in fantov.
Trpel je s Križem za našo mlačno vero, za brezbrižnost in pozabljanje na božje
zapovedi, ukaze in naročila, za zavržene in odstranjene križe in svete podobe iz
naših slovenskih domov, za odvržene rožne vence v zabojnike za smeti, za odvržene
križe iz šolskih učilnic…. (iz knjige – Pogled v dušni dosje duhovnika Franceta
Lokarja).
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5. Postna nedelja - Tiha
Evangelij: ČE SEME UMRJE, OBRODI OBILEN SAD
Iz Svetega Evangelija po Janezu

Jan. 12,20-33

Med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, je bilo tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki
je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi videli Jezusa.« Filip je šel in to povedal
Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: »Prišla
je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v
zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo
izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče
meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga
bo počastil Oče.«
»Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar
prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga
bom spet poveličal.« Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa
so govorili: »Angel mu je govoril.« Jezus je odgovoril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene,
ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan ven, in ko bom
povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo
umrl..

Mašni nameni od 2. 4. do 9. 4. 06:
Nedelja, 19.3.

Ponedeljek,3.4.
Torek, 4.4.
Sreda, 5.4.
Četrtek, 6.4.
Petek, 7.4.
Prvi Petek
Sobota, 8.4.
Duhovniška
Nedelja,
9.4.2006

7.30h - za farane
10h  Frančiška Rupert, godovna, in  Andrej in Alojz
Rupert, obletna, Petkovec 13
14h Križev pot, (vodijo ga ministrantje )
19h  Ivana Lukančič, obletna, Petkovec 4
Izidor, škof in cerkveni učitelj
19h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
Vincencij Fernen, duhovnik
19h  Marija Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20
19h  starši in bratje Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 18
Sv. Janez Krstnik de la Salle, duhovnik
19h  Marička Brenčič, godovna in  Fištrovi, Rovtarske
Žibrše 30a
pred sveto mašo Križev pot
8h  iz družine Čuk in Petrovčič, Rovte 23
6. Postna nedelja – Cvetna nedelja
7.30h - za farane
10h  iz družine Rudolf, obletna
14h Križev pot
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Ostala oznanila:
* S ponedeljkom 27.3. se večerne maše pričnejo ob 19. uri.
* V tednu po 4. postni nedelji bo spovedovanje za veroučence. Za
vsako skupino prosim enega ali dva od staršev, da bo med
spovedovanjem pri njih zaradi miru in reda.
* V soboto 1.4. je v župniji dan čaščenje Svetega Rešnjega Telesa in
Krvi. Prilika bo tudi za sv. spoved od 7.30h do 11h dopoldne in od 15h
dalje. Sveto Rešnje Telo bo izpostavljeno v čaščenje, dopoldne od 11h do
12h za molitveno uro šolske mladine, posebno za birmance in
prvoobhajance, popoldne od 15h do 17h. Od 16h do 16.45 h
molitvena ura za ŽPS, ŽK, GS, pevce in ostale. Vzemite si čas in pridite
k svetim mašam in osebni adoraciji. Vzemite ta dan kot pripravo na
velikonočne praznike.
* V soboto 1.4. bo ob 20h v župniji Vrh SV. Trije Kralji postno
srečanje mladine, kjer bo prilika za sveto spoved. Mladi, udeležite se
tega srečanja.
* Na 5. postno nedeljo boste po obeh mašah prejeli oljčne vejice za
cvetno nedeljo. Darovi od vejic so namenjeni za istrske župnije.
* Za prvi petek 7. 4. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne
in ostarele po domovih. Po večerni maši so litanije Srca Jezusovega z
blagoslovom.
* Na prvo soboto 8.4. bomo po maši molili za nove duhovne in redovne
poklice.
Na cvetno nedeljo bo ob 10h blagoslov butar in zelenja pri kapeli
nasproti župnišča. Po blagoslovu je procesija v čast Kristusu Kralju v
cerkev. Med mašo je branje Pasijona – poročilo o Trpljenju Našega Gospoda
Jezusa Kristusa po evangelistu Marku.

Bralci nedeljskih beril:
Datum

Jutranja ob 7.30h

Dopoldanska ob 10h

26.3.
Ana Lukančič in Srečo Nartnik
Mojca Mlinar in Nina Rupnik
2.4.
Marja Čuk in Srečo Nartnik
Ana Lukančič in Miha Kavčič
9.4.
Klavdija Kogovšek in Cilka Jereb Tamara Trpin in Marjana Kunc
1.4.
ob 8h Franja Tušar in Rezka Kavčič
Celodnevno ob 10h Mojca Skvarča in Tamara Trpin
češčenje
ob 17h Tadeja Gnezda in Marjana Kunc
Pogrebne maše v Aprilu
Rezka Kavčič

Ministriranje:
Teden od 26.3. – 2.4.
Teden od 2.4. – 9.4.

Jaka Logar st., Jaka Logar ml.,
Primož Arhar in Damjan Petkovšek
Lovrenc Skvarča, Jernej Lazar
Vid Treven in Jan Cigale

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