
 4. Postna nedelja
Evangelij: BOG JEPOSLAL SVOJEGA SINA, DA BI SVET ODREŠIL  Jan 3,14-21
Evangelij 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 22. 3. do 28. 3. 2009: 

nedelja, 
22. 3.

4. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  Jože Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
14h – Križev pot, vodijo ga birmanci osma skupina

ponedeljek,  23. 3. 18h   Gabrijela in Jože Kržišnik, godovna, Rovte 5
torek, 24. 3. Sv. Katarina Švedska, redovnica

18h  Cvetja Žniderič, obletna, Rovte 81
sreda, 25. 3. Gospodovo oznanjenje, slovesni praznik

Sklep tedna družine
18h  Alojz in Andrej Rupert, obletna, Petkovec 13

četrtek, 26. 3. Sv. Lara (Larisa) Krimska, mučenka
18h  Julijana Lukančič, Rovte 127

postni petek, 27. 3. Sv. Rupert Salzburški, škof
18h Križev pot - v dober namen, Petkovec 6b

  sobota, 28. 3. Dan celodnevnega češčenja v župniji
  8h  Marija Kamin, godovna, Rovte 50a
10h  Franc Novak, Petkovec 36
17h  Ana in Franc Popit, Rovte 37
Prehod na poletni čas, kazalci 1 uro naprej

(nadaljevanje iz naslovne strani)
V pismu se ločita dva večja dela. V prvem, dogmatičnem delu razvija apostol 

osrednjo misel svojega nauka: Evangelij je »božja moč…. V rešenje vsakemu kateri 
veruje, najprej Judu, potem Grku«. Vsi ljudje, Judje kakor pogani, so grešili, vsi so 
potrebni odrešenja; odrešenje in zveličanje pa bodo dosegli edino le po veri v Jezusa 
Kristusa. V drugem spodbudnem delu slika sveti Pavel lepoto življenja po veri in 
podaja praktična navodila, kako bi ga dosegli.

List je bil v Korintu, ko se je Pavel po 3. misijonskem potovanju pripravljal, da odide
v Jeruzalem odda tam nabirko Macedonskih in ohajskih vernikov za uboge brate in se 
nato pripravi na misijonsko pot v Španijo (Rimlj 15,25-28). To je bilo nekoliko pred 
veliko nočjo leta 58.

5. Postna nedelja - Tiha
Evangelij: ČE SEME UMRJE OBRODI OBILEN SAD                             Jan 12,20-33

Mašni nameni od 29. 3. do 5. 4. 2009:

nedelja, 29.3. 7:30h – za farane
10h  Marija Cigale, Rovtarske Žibrše 20
14h – Križev pot, molijo ga mladinski CPZ

ponedeljek, 30. 3. 19h  iz družine Jereb, Rovte 41c
torek, 31. 3. Sv. Kornelija, mučenka

19h  iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28
sreda, 1. 4. Sv. Teodora Rimska, mučenka

19h  starši in bratje Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 18
četrtek, 2. 4. Sv. Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj

19h  Alojzija Pivk, dano iz Logatca
prvi petek, 3. 4.
postni

Sikst I, papež
19h Križev pot,  Janez Treven, trideseti dan, Praprotno brdo 17

sobota, 4. 4.
prva duhovniška

Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj
8h  Amalija Habjan (umrla v Ameriki), Rovte 70

nedelja, 5.4. 6. Postna nedelja – Cvetna nedelja
7:30h – za farane
10h  Franc Logar, obletna, Rovte 104
14h – Križev pot, vodijo ga otroški CPZ

Ministriranje:
Teden od 22.3. – 29. 3. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 29. 3.  – 5. 4. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

Škofjeloški pasijon
 V marcu in aprilu je vreden ogleda Škofjeloški pasijon – Proccessio 
Locopolitana. Dramsko delo je nastalo leta 1721, ko je kapucin Romuald 
Marušič napisal prvi dramski tekst v pogovornem slovenskem jeziku in je danes 
najstarejši ohranjeni tekst napisan v slovenskem jeziku in najstarejša ohranjena 
režijska knjiga v Evropi. Pasijon temelji na svetopisemski vsebini s poudarkom 
na Kristusovem trpljenju in obravnava večno temo o smislu bivanja. Predstava se
odvija v slovenskem jeziku tistega časa. Danes je škofjeloški pasijon največja 
dramska uprizoritev na prostem, katero si bo mogoče ogledati na 4. prizoriščih v 
srednjeveškem jedru mesta Škofja Loka.
  Datumi prprireditev:

28.3.2009 ob 20h 5.4.2009 ob 16h
29.3.2009 ob 16h 13.4.2009 ob 16h
3.4.2009 ob 18h 18.4.2009 ob 20h
4.4.2009 ob 20h 19.4.2009 ob 16h



Ostala oznanila:
* V tednu od 23.3 do 27.3 pred 5. postno – Tiho nedeljo bo 

spovedovanje veroučencev. Starše prosim za pomoč, da bo 
zagotovljena disciplina in red med spovedovanjem

* V soboto 28.3. je v župniji dan celodnevnega češčenja Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi. Ta dan si vzemite čas in pridite k Sveti maši in 
k čaščenju Najsvetejšega. V dopoldanskem času bo prilika za sveto 
spoved od 7:30h do 11h, popoldne pa od 15h dalje.

* V ponedeljek 30.3. ob 20h je v župnišču srečanje za člane Župnijske 
Karitas.

* Na prvi petek 30.4. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 
ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega
in posvetilno molitev in prejeli blagoslov. Pol ure pred sveto mašo bo 
prilika za sveto spoved.
Ker smo času 4. misijona na radiu Ognjišče (»Hoditi po Jezusovih 
stopinjah«) bo na Vrhniki v okviru dekanije ves dan prilika za sveto 
spoved. Pri časopisih si v cerkvi vzemite spored za 4. misijon na radiu 
Ognjišče.

* Na prvi petek (3.4.) bo v Hotedršici srečanje dekanijske mladine, 
kjer bo tudi prilika za sveto spoved.

* Na prvo soboto bomo po maši molili za nove duhovne in redovne poklice in 
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Spovedovanje za velikonočne praznike bo v Dolnjem Logatcu 4. aprila od 
14h dalje, na Vrhniki pa na Cvetno nedeljo (5.4.) od 18h dalje.

* Blagoslov butar in zelenja bo na Cvetno nedeljo ob 10h pri kapelici 
nasproti župnišča, nato procesija v cerkev. Pri maši se bere pasijon po 
Marku. Oljčne vejice za cvetno nedeljo boste prejeli na 5. postno nedeljo 
(29.3.) po obeh mašah. Denarni darovi, ki jih boste namenili za to, so za 
župnijo Šmarje pri Kopru.

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

22. 3. Marja Čuk in Jože Treven Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
25. 3. ob 18h Franja Tušar in Petra Čuk
28. 3. ob 8h Cilka Jereb in Ana Lukančič

ob 10h Matjaž Gnezda in Tamara Trpin
ob 17h Mojca Skvarča in Marja Čuk

29. 3. Srečo Nartnik in Jože Treven Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
5. 4. Franja Tušar in Cilka Jereb Petra Čuk in Marjana Kunc

Pogrebne maše v marcu Marjana Kunc
Pogrebne maše v Aprilu

Pismo apostola Pavla Rimljanom
Od vseh Pavlovih pisem je Pismo Rimljanom najdaljše in najpomembnejše. Obsega

16 poglavij.  V tem pismu nam je apostol razkril  najgloblje  skrivnosti  odnosa med
Bogom in človekom ter najceloviteje izrazil  Krščansko oznanilo. »to govori  o Bogu
kakor  on  je;  nanaša se  samo nanj,  edino  nanj;  To  je  oznanilo,  ki  govori  o  tem
Stvarniku,  ki  je  postal  naš  Odrešenik  in  o  Odrešeniku,  ki  je  naš  Stvarnik,  to  je
oznanilo, ki nas lahko v celoti in povsem spreobrne; pismo nam naznanja spremembo
naše ustvarjenosti v svobodo, naznanja nam odpuščanje grehov, zmago življenja nad
smrtjo, povrnitev vsega, kar je bilo izgubljeno«(Karel Barth).

O začetku rimske cerkvene občine nam je malo znano. Zelo verjetno je, da so
krščanstvo v Rim prinesli Judje in Prozeliti, ki so hodili v Jeruzalem k praznikom in se
tam seznanili s Krščanstvom. S prva so v občini tvorili večino Kristjani iz judovstva.
Ko pa je cesar Klavdij v 9. letu svoje vlade (l 49-50) izgnal Jude iz Rima, so se morali
izseliti tudi tisti ljudje, ki so sprejeli krščansko vero. V mestu so ostali le Kristjani iz
poganstva. Ti so imeli v krščanski občini odločilno večino tudi po tem, ko so se čez
nekaj let v Rim vrnili kristjani iz judovstva. 

Povod za to pismo je bila Pavlova želja, da bi pripravil rimske kristjane na obisk, ki
ga je nameraval napraviti  pri  njih. Pavel je kot misijonar obiskoval najrajši  velika
prometna  središča.  Dolgo  je  že  hrepenel  priti  v  Rim,  ki  je  bil  središče  vsega
omikanega sveta in ključ do vseh narodov. Zavedal se je, da mora najprej ustanoviti
močno krščansko skupnost v Rimu, potem bo šele mogoče vesoljni  poganski  svet
pridobiti za Kristusa. Zdelo se mu je, da je prišel ugoden trenutek, ko je bil Evangelij
razširjen skoraj po vsem tedaj znanem Vzhodu in v jugozahodnem delu Evrope. Ko se
je na 3. apostolskem potovanju mudil v Korintu, je sklenil ponesti Evangelij celo v
Španijo, mimogrede pa obiskati Rim in stopiti v stik z rimskimi Kristjani.

S  tem  pismom  se  je  apostol  hotel  Rimljanom  predstaviti,  preden  jih  obišče.
Pozdravi na koncu pisma pričajo, da je imel v Rimu mnogo osebnih znancev, katere je
bil spoznal na Vzhodu. Da bi dobil čvrsto podlago za poznejše delo, jih je v pismu
seznanil tudi z osnovnimi Krščanskimi resnicami, ki jih kot Kristusov apostol povsod
oznanja.                                                                                                          >>

Oznanila od 22. 3. do 5. 4. 2009, Leto V. št. 6

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


