
Velikonočno voščilo slovenskih škofov
Drage sestre in dragi bratje!

Velikonočni  dogodek  Jezusovega  vstajenja  je  edinstvena  in  neprimerljiva
osrednja značilnost in vsebina naše krščanske vere. Samo zato, ker je Jezus zares
vstal in so ga njegovi učenci po hudih dvomih, razočaranjih, zmedenosti in strahovih
velikega petka večkrat  doživeli  kot  tistega,  ki  je  vstal  in živi,  so zbrali  pogum in
začeli  to sporočilo oznanjati  ter končno za to resnico tudi  umirati.  Kaj je bilo po
človeško povsem nemogoče, je postalo mogoče in resnično po Božji ljubezni.

Ob nezaslišanem velikonočnem sporočilu se tudi danes marsikdo sprašuje, ali
je to mogoče. Pa vendar na dnu duše, dostikrat nevede in nezavedno s tem računa
in v to upa. Kajti vsakokrat, ko upamo proti upanju, tiho računamo na to. Vsakokrat
ko  verjamemo,  da  bo  zadnjo  besedo  imela  resnica  in  ne  laž,  pravičnost  in  ne
krivica, dobrota in ljubezen in ne zloba, verjamemo v vstajenje: v dokončno zmago
dobrega nad zlim in življenja nad smrtjo.  Na svetu je toliko ljudi,  ki  verjamejo v
zmago dobrega nad zlim. Vsi ti nosijo v srcih tisto upanje in pričakovanje, ki dobi v
veri v Jezusovo in naše vstajenje svojo najglobljo potrditev. Mi kristjani, ki smo vero
v Jezusovo in naše vstajenje postavili na najvišji svetilnik našega življenja, pa smo
poklicani, da zanjo pričujemo s svojim neuničljivim zaupanjem in zvestobo Gospodu
ne glede na ugodne ali  neugodne okoliščine,  v katerih  smo poklicani  k delu za
Božje kraljestvo v nas in okoli nas.

To  je  naša  vesela  Velika  noč!  Vsem  članom  našega  vernega  občestva,
duhovnikom,  redovnicam in  redovnikom,  vsem drugim  članom Cerkve  ter  vsem
ljudem dobre volje želimo, da bi  to bil  tudi  letos naš srečen in milosten največji
praznik. Posebno globoko velikonočno upanje in močno tolažbo pa želimo vsem, ki
doživljajo  preizkušnje,  nesreče,  izgube  in  stiske.  Vse  nas  naj  tudi  letos  Vstali
Gospod Jezus napolni z mirom in zaupanjem, s tolažbo in novim pogumom.

Blagoslovljene in vedre velikonočne praznike vam želimo.     Vaši škofje
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6. Postna– Cvetna nedelja gospodovega trpljenja

Evangelij:TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA PO MARKU
         (V priponki)                                                                        Mr. 14,1-72, 15, 1-47       

Mašni nameni od 9.4. do 15.4. 06:
Nedelja, 9.4. 7.30h - za farane

10h  iz družine Rudolf, obletna 
14h  Križev pot, (vodijo ga otroci)

Ponedeljek, 10.4. 19h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28 
Torek,  11.4. 19h  Stanislava Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 19
Sreda, 12.4. 19h  Brigita Trček, Rovte 82a

Četrtek, 13.4 Veliki četrtek
19h  Marija Trpin, obletna, Rovte 122

Petek, 14.4. Veliki petek
15h – Križev pot
19h – opravilo v čast Gospodovemu trpljenju

Sobota, 15.4. Velika sobota
19h  Florjana Čuk, (sosedje)

Oznanila za veliki teden
*  Na Cvetno nedeljo, je 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 po evangelistu Marku.

* Veliki četrtek je spominski dan Jezusove zadnje večerje. Po »slava Bogu
na višavah…« zvonovi  utihnejo namesto njih  je raglja.  Po končani  maši  je
prenos Najsvetejšega v božji grob, kjer so molitve in bedenje z Jezusom na
Oljski gori, nato je razkrivanje oltarja.
* Veliki petek je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti  na Križu. Ob
15h je križev pot,  zvečer ob 19h so obredi  Velikega petka. (berila,  branje
pasijona po evangelistu Janezu, deset prošenj za vse potrebe, razkrivanje in
češčenje križa, obhajilo). Ob koncu je prenos Najsvetejšega v božji grob in pri
njem češčenje.  Darovi  ob  češčenju  Križa  so  namenjeni  za  Cerkev  v  Sveti
deželi.
* Velika sobota ob 7h zjutraj je pri cerkvi blagoslov velikonočnega ognja.
*  Blagoslov  velikonočnih  jedil:  13:30h  Rovtarske  Žibrše,  14:15h
Petkovec in ob 15h Rovte.
* Sveto rešnje telo bo izpostavljeno v božjem grobu od 15h do 19h.
* Ob 19h Velikonočna vigilija – slavje luči, branje beril, Slava (zvonovi se
oglasijo)  mašna  berila,  aleluja,  evangelij  in  pridiga,  krstno  bogoslužje  z
litanijami in blagoslovom Krstne vode, obnovitev Krstnih obljub, prenos krstne
vode h krstnemu kamnu, prošnje za vse potrebe, nadaljevanje svete maše z
darovanjem.
* H krstnemu bogoslužju prinesite s seboj svečke.
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Velika noč – Gospodovo vstajenje

Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH 
                                                                                                                   Jan. 20,1-9
Iz Svetega Evangelija po Janezu

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen
odstranjen od groba.  Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel
Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni
drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra
prehitel in prvi prišel h grobu.  Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.
Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam,
in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu.
Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še
namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih.

Mašni nameni od 16. 4.  do 23. 4. 06:

Nedelja, 16.4. Velika noč Gospodovega vstajenja
7h vstajenska procesija in sveta maša za farane 
10h   starši Bradeško in Ivan Cigale, godovna,  Rovte 70

Ponedeljek, 17.4. Velikonočni ponedeljek
7.30h  Rudi Nartnik, obletna in godovna, Rovte 29
10h  Franc Logar, obletna, Rovte 104

Torek, 18.4. 19h  Jože Trpin, godovna, Petkovec 28
Sreda, 19.4. 19h  Genovefa Kogovšek
Četrtek, 20.4. 19h  Modrijanovi, Rovte 96

Petek, 21.4. 19h  Marija Cigale 
Sobota, 22.4. 8h  starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38
Nedelja,
23.4.2006

2. Velikonočna – Bela – Nedelja božjega 
usmiljenja
7.30h - za farane
10h  Marija Jereb, obletna, Rovte 41c

Oznanila za Veliko Noč
* Velikonočna procesija se prične s petjem ALELUJE pri božjem grobu, 
nato se razvije, če bo lepo vreme po krajevni navadi.

1. Kip z ALELUJO 7. Dekleta
2. Farno bandero 8. Pevski zbor
3. Fantje in možje 9. Ključarja s svetilkama
4. Dve mali banderi 10 Ministranti
5. Otroci 11. Nebo (baldahin) z Najsvetejšim
6. Dekliški bandero 12. Žene in matere

* Sami poskrbimo za red in disciplino ter molitev med procesijo
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Ostala oznanila:
* Na veliki teden bo verouk samo še v ponedeljek in torek.
* Prilika za sveto spoved v Velikem tednu bo v ponedeljek, torek in sredo

pol ure pred sveto mašo.
*  Na  Veliko noč je pri  obeh mašah darovanje za obnove strehe na

župnijski cerkvi in obnovo zvonika cerkve na Praprotnem Brdu.
* Na Velikonočni ponedeljek ob 18h bo pri gasilnem domu na Petkovcu

začetek poučevanja otrok pritrkavanja. Vsi otroci, ki se želite izpopolnjevati v
pritrkavanju vabljeni. Dodatne informacije: Lukan Marko, Petkovec 45.
* Na Belo nedeljo obhajamo zunanjo slovesnost obletnice izvolitve papeža

Benedikta XVI. Po obeh mašah bomo zapeli zahvalno pesem.
* Birmanci, ki ste se prijavili za duhovne vaje od petka 21.4. do nedelje

23.4.,  se ob 17h dobite v Kanjem Dolu 7. Duhovne vaje bo vodila s. Rebeka
Kenda.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

9.4. Klavdija Kogovšek in Cilka Jereb Tamara Trpin  in Marjana Kunc
Veliki četrtek: 19h Tadeja Gnezda in Mojca Skvarča
Veliki petek: 19h Marja Čuk in Cilka Jereb
Veliki sobota: 19h Franja Tušar, Rezka Kavčič, Ana Lukančič in Srečo Nartnik
16.4. Ob 7h Marjana Kunc in Matjaž Gnezda Tamara Trpin in Mojca Mlinar
17.4. Rezka Kavčič Mojca Skvarča
23.4. Klavdija Kogovšek in Ana Lukančič Tadeja Gnezda  in Marja Čuk
Pogrebne maše v Aprilu Rezka Kavčič

Ministriranje:

Teden od 9.4. – 16.4. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 17.4. – 23.4. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Zvonovi pojejo v jutro pomladno
In veselje oznanjajo vsem.

Iz groba Kristus je vstal aleluja,
Smrt premagal je, aleluja.

Vesele in blagoslovljene Velikonočne praznike
želi vsem faranom, posebno pa onemoglim in ostarelim:

Gospod župnik Janez Petrič
Župnijski pastoralni svet
Župnijska Karitas Rovte

Gospodarski svet


