
Velikonočno voščilo slovenskih škofov
»Kdo  nam bo  odvalil  kamen  od  vhoda  v  grob?«  Mr  16,3)  so  se

spraševale  žene,  ko  so  hitele  tisti  »prvi  dan  tedna«  na  vsezgodaj  k
Jezusovemu grobu. Toda presenečenje!  Kamen je bil  odvaljen,  pečati
odtrgani,  stražarji  so  se  razbežali.  Grob  je  bil  prazen  in  mladenič  v
belem  oblačilu  je  rekel:  ne  čudite  se!  Jezusa  iščete,  Nazarečana,
križanega. Ni ga tukaj. Vstal je, kakor je rekel. Poglejte kraj, kamor so
ga  položili(prim.  Mr  16,6).  To  je  velikonočna  novica,  ki  jo  Cerkev
oznanja že nad 2000 let  in  jo  obhaja z  največjo slovesnostjo.  To je
resnica, ki daje vsebino naši veri in življenju. To je govorica odvaljenega
kamna, odtrganih pečatov in praznega groba. Vstal je in živi!

Če se ozremo po sedanjosti, zagledamo veliko kamnov, za katerimi je
pokopano  vsako  upanje.  V  vsakdanjem  življenju  znamo  na  mnogo
načinov zavaliti kamen in ga zapečatiti z izjavo: Ne gre več! Ne morem
več! Nič se ne da narediti! Ni več rešitve. Ni mogoče pozabiti! Ne morem
odpustiti!  …  To  so  kamni  razočaranja,  obupa,  krivic,  so  tudi  kamni
sovraštva,  nasilja,  vojne,  krvi.  Kako  veliki  in  težki  so  kamni
brezbrižnosti,  sodobnega liberalizma, naveličanosti,  nevere… Kdo nam
bo odvalil te kamne?

Toda  velika  noč  nam pove:  kjer  človek  ne more več,  kjer  ni  več
upanja,  kjer  odpove  vsa  človekova  modrost,  tam se  razodene  Božja
moč. Kristus je z vstajenjem odvalil vse kamne, naj so bili še tako veliki
in težki. Vstal je. On nas vodi iz smrti v življenja, iz obupa v upanje, iz
teme  v  luč,  iz  niča  v  popolnost  resnice.  Upravičeno  pojem:  »Zapoj
veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!« To velikonočno veselje naj
odmeva  v  Cerkvi  na  Slovenskem,  v  našem osebnem,  družinskem in
občestvenem življenju. To veselje naj pričuje, da smo kristjani, ne le za
veliko noč, marveč velikonočni kristjani vedno in povsod.              >>

Oznanila od 23. 3. do 6. 4. 2008, Leto IV. št. 6



Velika Noč Gospodovega vstajenja
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 23.3. do 29.3.2008: 

Velika Nedelja 7h – začetek vstajenske procesije pri Božjem grobu
     Sveta maša – za farane
10h  Pavla Kunc, Rovte 93

Velikonočni Ponedeljek 7:30h  Darja Mlinar
10h  Gabrijela Kržišnik in Jože, godovna, Rovte 5

Torek v velikonočni osmini 18h   iz družine Cigale, obletna, Petkovec 20
Sreda v velikonočni osmini Larisa Krimska, mučenka

18h   Julijana Lukančič, obletna
Četrtek v velikonočni osmini 18h   Rudi Nartnik, obletna, Rovte 29
Petek v velikonočni osmini 18h  Andrej Rupert, obletna in starši Rupert,

           Petkovec 13
Sobota v velikonočni osmini Bertold, redovni ustanovitelj

8h  Antonija in Marija Treven, Petkovec 38
Prehod na poletni čas! Kazalci eno uro naprej!
Ministriranje:
Teden od 23.3. – 30.3. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 30.3. – 6.4. Jaka Logar st., Jaka Logar ml.,

Nejc Rupnik in Vid Treven

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
23.3.08 ob 7h Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Petra Čuk in Lovro Skvarča
24.3.08 Rezka Kavčič Marja Čuk
30.3.08 Franja Tušar in Jože Treven Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
31.3.08 ob 19h Cilka Jereb
6.4.08 Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Ana Lukančič
Pogrebne maše v marcu Rezka Kavčič
Pogrebne maše v aprilu Mojca Skvarča
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2. Velikonočna - Bela nedelja

Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                             Jan 20,19-31
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred
Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je 
pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: 
»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje
in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel 
Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne 
vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v 
njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z 
njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel 
Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne 
bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu
je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«
Jezus je vpričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so 
zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje 
v njegovem imenu.

Mašni nameni od 30.3. do 6.4.2008:
Nedelja Nedelja Božjega usmiljenja

7:30h za farane 
10h  Marijana Možina, Rovtarske Žibrše 6

Ponedeljek Gospodovo oznanjenje – slovesni praznik (liturgično 
praznovanje)
19h  Anton Artač, osmi dan, Rovte 91

Torek Teodora Rimska, mučenka
19h  Jože Treven, obletna, Rovte  4a

Sreda Frančišek Paolski, redovnik in puščavnik
19h  Jože Kunc, obletna, Rovte 64

Četrtek 19h  Miro Treven, Rovte 106
Prvi
Petek

Izidor Sevilski, škof in cerkveni učitelj
19h – za zdravje, Petkovec 26a

Sobota prva 
duhovniška

Vincencij Ferrer, duhovnik
8h   starši Jereb, godovna, Rovte 41d

Nedelja 3. Velikonočna nedelja
7:30h – za farane
10h  Jože Trpin, godovna, Petkovec 28

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Vsem sobratom duhovnikom in redovnikom, redovnicam, vernikom,

rojakom  po  svetu,  posebej  vsem  bolnikom  in  trpečim  želimo
blagoslovljene velikonočne praznike.            

Vaši škofje
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Ostala oznanila:
* Na Veliko Noč je pri obeh mašah darovanje za obnovo fasade na 

cerkvi. Potrebovali bomo kar precej denarnih sredstev, zato 
darovanje priporočam.

* Praznik Gospodovega oznanjenja, ki ga obhajamo 25. marca, letos liturgično 
prenašamo zaradi torka v velikonočni osmini, ki ima prednost, na 31. marec.

* V času velikonočne osmine ni verouka.

* Za prvi petek bom v dopoldanskem času obiskal bolne in ostarele po 
domovih. Po večerni maši je posvetilna daritev v čast Srcu Jezusovemu z 
blagoslovom.
Če še kdo želi prejem zakramentov za prvi petek na domu, naj javi v 
župnišče.

* Na prvo soboto so po maši molitve za nove redovne in duhovne poklice.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Vsem farankam in faranom želim 
blagoslovljene velikonočne 
praznike, da bi jih lepo in v miru 
praznovali v krogu svojih družin.

Župnik

Voščilu se pridružuje:
 župnijski pastoralni svet,
 gospodarski svet,
 Župnijska Karitas
 in sodelavci Farnega glasa. 


