
6. Postna nedelja - nedelja Gospodovega trpljenja
Evangelij: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA po Marku  

Mašni nameni od 5. 4. do 11. 4. 2009: 

nedelja, 
5. 4.

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

ponedeljek,  6. 4. Sv. Irenej Sirmijski, škof in mučenec
19   Ludvik in Manica Treven, Rovte 102

torek, 7. 4. Sv. Janez Krstnik de la Salle, duhovnik
19h  iz družine Dolenc

sreda, 8. 4. 19h  Rudi Nartnik, obletna, Rovte 29
Veliki četrtek, 9. 4. 19h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12
Veliki petek, 10. 4. 15h Križev pot - v zimski kapeli

19h – opravilo v čast Gospodovemu trpljenju
  Velika sobota, 11. 4.   7h – blagoslov velikonočnega ognja – pri 

pokopališkem križu
19h – Velikonočna vigilija;
 sveta maša  starši Loštrek, obletna, Rovte 72

 (nadaljevanje iz naslovne strani)
Glede božje službe določa, naj bodo ženske pri njej pokrite; evharistična daritev

naj se vrši dostojno. Izredni darovi Svetega Duha ne smejo kaliti edinosti v občini;
nad  vsemi  darovi  je  ljubezen.  Vstajenje  mrtvih  je  tako  gotovo,  kakor  je  gotova
resnica o Kristusovem vstajenju; na resnici o Kristusovem vstajenju sloni vera in delo
apostolov. V posebnem dodatku priporoča zbirko za »svete« to je za ubožne Kristjane
v Jeruzalemu in obljublja Korinčanom da jih bo obiskal.

Pismo, ki se odlikuje po bogati in zanimivi vsebini je Pavel napisal v Efezu proti 
koncu svojega bivanja v tem mestu, nekako o veliki noči l.57.

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

5. 4. Franja Tušar in Cilka Jereb Petra Čuk in Marjana Kunc
9. 4. ob 19 Marja Čuk in Cilka Jereb

10. 4. ob 19 Ana Lukančič in Petra Čuk
11. 4. ob 19 Franja Tušar, Mojca Skvarča, Lovro Skvarča in Matjaž Gnezda
12. 4. ob 7h Marjana Kunc in Jože Treven Tamara Trpin in Tadeja Gnezda
13. 4. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Marja Čuk in Lovro Skvarča
19. 4. Franja Tušar in Ana Lukančič Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v aprilu Matjaž Gnezda

Ministriranje:
Teden od 5. 4. – 12. 4. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 12. 4.  – 19. 4. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

Velika noč Gospodovega vstajenja
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH                

Jan 20,1-9

Mašni nameni od 12. 4. do 19. 4. 2009:

nedelja, 12.4. Velika noč gospodovega vstajenja, slovesni praznik 
največji praznik Krščanstva
7h – Vstajenje v božjem grobu, procesija - sveta maša za farane
10h  Neža Filipič, obletna, Rovte 17

Velikonočni 
ponedeljek, 13. 4.

7:30h  Stanislava Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 19
10h  Katarina in Avgust Oblak, Rovte 5

torek, 14. 4. v 
velikonočni osmini

19h vsi  Modrijanovi, Rovte 96

sreda, 15. 4. v 
velikonočni osmini

19h  starši, bratje in sestre Trpin, Rovte 83

četrtek, 16. 4. v 
velikonočni osmini

19h  Darja Mlinar in  iz družine Treven, Rovte 2a

prvi petek, 17. 4. v 
velikonočni osmini

19h  starši Bradeško, godovna, Rovte 70

sobota, 18. 4. v 
velikonočni osmini

8h  Anka Brenčič, obletna, Rovte 44a
19h na Petkovcu – za srečen zakon

nedelja, 19.4. 2. Velikonočna – Bela - nedelja
7:30h – za farane
10h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12

Ostala oznanila:
* Blagoslov butar in zelenja bo na Cvetno nedeljo ob 10h pri kapelici 

nasproti župnišča, nato procesija v cerkev. Pri obeh mašah se namesto 
pridige bere pasijon po evangelistu Marku. 

* Prilika za sveto spoved bo v Velikem tednu v ponedeljek, torek in sredo pol
ure pred sveto mašo.

* Veliki četrtek je spominski dan Jezusove zadnje večerje in postavitve 
zakramenta svete evharistije in duhovništva. V stolnih cerkvah je ta dan 
Krizmena maša, pri kateri duhovniki obnovijo svoje duhovniške obljube, 
škof pa posveti sveto Krizmo in blagoslovi krstno in bolniško olje. Zvečer je
slovesna sveta maša pri slavi zvonovi utihnejo in se ne oglasijo do 
Velikonočne Vigilije, ko duhovnik zapoje Slavo. Sklepni del maše odpade. 
Po maši je prenos Najsvetejšega v »božji grob«, kjer je češčenje, nato se 
razkrijejo oltarji.
* Veliki petek je spominski dan Jezusovega trpljenja in Smrti na Križu. 

Za to ta dan ni svete maše, ampak opravilo v čast Jezusovemu trpljenju. 
Berejo se berila in pasijon, molijo slovesne prošnje za vse potrebe, katerih je
10, sledi razkrivanje in češčenje Križa, nato je obhajilo. Na koncu mašnik 
prenese Najsvetejše v božji grob, kjer je češčenje.                           >>



(Ostala oznanila nadaljevanje iz prejšnje strani)

   Darovi ob  češčenju Križa so namenjeni za Cerkev v sveti deželi. Na veliki 
petek je strogi post in vzdržek.

* Velika sobota. Ob 7h zjutraj je pri pokopališkem križu blagoslov 
velikonočnega ognja, ki pomeni zmago svetlobe nad temo, milosti nad 
grehom, ljubezni nad sovraštvom.
Blagoslov velikonočnih jedil:
Rovtarske Žibrše pri kapelici Matere Božje na planinah ob 13:30h,
Petkovec v Cerkvi ob 14:15h in Rovte v cerkvi ob 15h.
Najsvetejše bo v božjem grobu izpostavljeno od 15h do 19h. pridite vsaj za
krajši trenutek molit!
Ob 19h se prične Velikonočna vigilija, ki poteka takole: blagoslov ognja v 
lopi pod zvonikom, od katerega se prižge velikonočna sveča, hvalnica 
velikonočni sveči, branje beril s psalmi in prošnja, potem Slava(zvonovi se 
oglasijo), mašno berilo iz Nove Zaveze, Aleluja(3x), evangelij in pridiga. 
Krstno bogoslužje, blagoslov Krstne vode in obnovitev Krstnih obljub, 
prenos Krstne vode v Krstni kamen, prošnje za vse potrebe, darovanje. K 
velikonočni vigiliji prinesite svečke. Na koncu maše je vzklik: pojdite v 
miru Aleluja.

* Velikonočna nedelja. Ob 7h je pri božjem grobu začetek vstajenske 
procesije. Duhovnik 3x zapoje Aleluja, pevci odpojejo. Procesija se razvije 
po krajevni navadi in gre po običajni poti. Po procesiji zahvalna pesem. 
Maša se prične s slavo. Na velikonočno nedeljo je pri obeh mašah 
darovanje za nova vhodna vrata on okna v župnišču.

* Velikonočni ponedeljek je dela prost dan, zato bodo maše po 
nedeljskem redu. Morda pojdimo ta dan v »Emavs« k sorodnikom in 
znance, k ostarelemu …
»Vsak dan je moja vera v posvečenem Kruhu posvečenem vinu mogla 
spoznati božjega popotnika, ki se je nekega dne pridružil emauskima 
učencema, da bi odprl njune oči za luč vere, njuno srce za upanje«.(Božji 
služabnik Janez Pavel II).

* Zadnje preverjanje za Slomškovo bralno priznanje bo v soboto 18.4. ob 
17h v veroučni učilnici.

* Na Belo nedeljo se spominjamo obletnice izvolitve papeža Benedikta XVI. 
Zato bomo po obeh mašah Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem.

Velikonočno voščilo   

Vsem župljanom želim in voščim blagoslovljene in z veseljem 
Vstalega Kristusa napolnjene velikonočne praznike, da bi jih lepo 
praznovali v krogu domače družine.

vaš župnik

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

Oznanila od 5. 4. do 19. 4. 2009, Leto V. št. 7
Prvo pismo apostola Pavla Korinčanom

Korintsko cerkveno občino je ustanovil apostol Pavel l.51 na drugem misijonskem
potovanju.  Korint  je  bil  glavno mesto province Ahaje in  sedeš prokonzula.  Zaradi
ugodne  lege  med  dvema  morjema  in  med  dvema  pristaniščema(Kenhrejami  na
vzhodu in Lahejem na zahodu) je bil bogato trgovsko mesto. Trgovina je privabila v
mesto tujce z vseh delov tedaj znanega sveta. Največ je bilo rimskih priseljencev.
Tudi Judje so imeli v mestu svojo kolonijo in svojo shodnico.

Kakor poroča sv. Luka, je Pavel tu najprej oznanjal evangelij  svojim rojakom v
njihovi  shodnici,  a ni  imel  veliko  uspeha. Zato  se je obrnil  k poganom, ki  so bili
sprejemljivejši za njegov nauk. Ustanovil je močno in vzorno cerkveno občino, kateri
udje so bili povečini pogani, Rimljani in Grki. Pripadali so največ socialno šibkejšim
slojem mestnega prebivalstva. 

V Korintu je deloval nad pol drugo leto, nato se je preko Efeza in Cezareje vrnil v
Antiohijo, od koder se je l.54 odpravil na tretje misijonsko potovanje. 

Povod za pisma so bila  čudna dogajanja med kristjani  v Korintu.  O tem so ga
obvestili sužnji neke Hloje, premožne korintske Kristjane, ko se je mudil na svojem
tretjem  misijonskem  potovanju  v  Efezu.  Razpaslo  se  je  strankarstvo,  verniki  se
vdajajo razuzdanosti in se pravdajo pred poganskimi sodniki.  K Pavlu so prišli  tudi
trije  odposlanci  Korintske občine,  Stefanas,  Fortunat  in  Ahaik  in  prinesli  pismo,  v
katerem ga Korintska  cerkev prosi  za pojasnila  v nekaterih  spornih  vprašanjih:  O
zakonu in devištvu, o uživanju malikom darovanih jedi, o vedenju žensk pri službi
božji,  o  izrednih  darovih  Svetega  Duha  (Karizmah),  o  vstajenju  mrtvih.  Da  bi
nevednosti v občini odpravili in sporne zadeve pojasnil, je Pavel takoj napisal pismo,
ki so ga Stefanas, Fortunat in Ahaik odnesli v Korint.

Pismo se sestoji  iz  dveh delov.  Po kratkem uvodu apostol  v  prvem delu  graja
napake korintske cerkve: strankarstvo in spore, nečistost, tožarjenje pred poganskimi
sodniki.  V  drugem delu  odgovarja  na  vprašanja  Korintskih  vernikov.  O  vrednosti
zakona in devištva razsoja: devištvo je popolnejše kot zakon, a ni zapovedano; kdor
ne more vzdržno živeti, naj se poroči, zakon je neločljiv. Meso darovano malikom, je
samo po sebi dovoljeno uživati, le takrat naj se ga kristjani vzdrže, kadar bi se kdo
zaradi tega pohujševal.                                                                                 >>


