
5. Postna nedelja - Tiha
Evangelij: GREŠNIK NE SME OBSOJATI                                              Jan 8,1-11

Evangelij po Janezu
Jezus pa je krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k
njemu,  on  pa  je  sédel  in  jih  učil.  Pismouki  in  farizeji  so  tedaj  pripeljali  ženo,  ki  so  jo  zalotili  pri
prešuštvovanju.  Postavili  so jo v sredo in mu rekli:  »Učitelj,  tole ženo smo zasačili  v  prešuštvovanju.
Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi
ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal
in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po
tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. Jezus
se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je
dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« 

Mašni nameni od 21. 3. 2010 do 27. 3. 2010: 
nedelja, 
21. 3.

7:30h – za farane
10h  iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28
14h – Križev pot z blagoslovom, vodi ga otroški cerkveni zbor

ponedeljek, 22.3. Sv. Bazilij, mučenec
torek, 23. 3. Rebeka, redovnica
sreda, 24. 3. Sv. Katarina Švedska, redovnica
četrtek, 25. 3. Gospodovo oznanjenje  - praznik

18h – po namenu
petek, 26.3. Larisa, mučenka
sobota, 27.3. Rupert, škof

Prehod na poletni čas, ura naprej
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Zarota proti Jezusu: Bilo je dva dni pred pasho  in praznikom nekvašenega kruha.

Veliki duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi ga z zvijačo prijeli in usmrtili.
Govorili pa so: »Samo na praznik ne, da ne bo nemira med ljudstvom« (Mr 14,1-2).

Priprava  Velikonočne  večerje  z  učenci:  Prvi  dan  nekvašenega  kruha,  ko  so
žrtvovali pashalno jagnje, so mu rekli njegovi učenci: »Kam hočeš, da gremo in ti
pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje«? Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima
rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel Moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdita
za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: Učitelj pravi: Kje je moj
prostor,  kjer  bi  jedel  pashalno  jagnje  s  svojimi  učenci?  In  pokazal  vama  bo  v
nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita« (Mr 14,12-
16)

V  razmišljanje  velikih  duhovnikov  in  pismoukov  je  vstopil  Juda  s  svojim
scenarijem. Kako lepo se je prekrivalo  njihovo načrtovanje!  Za uresničitev svojih
načrtov so določili poljub. Znamenje najgloblje intime, predanosti, izročitve, lahko bi
rekli, da je bil izbran simbol ljubezni za izročitev nedolžnega v roke krvnikov. Bog to
sprejme, da bi ozdravil vse, kar je podlega, sebičnega, koristoljubnega. 

                                                                                             Rok Metličar

 Ministriranje:
Teden od 21.3. – 31. 3. Po razporedu
Teden od 1.4.  –  4. 4. Vsi ministrantje

6. Postna nedelja - Cvetna
Evangelij: Pasijon po Luku

Mašni nameni od 28. 3. do 4. 4. 2010:
nedelja, 
28.3.

7:30h – za farane
10h – po namenu

ponedeljek,29.3. Sv. Jona, mučenec
torek, 30. 3. Amadej
sreda, 31. 3. Kornelija, mučenka
Veliki četrtek,
 1. 4.

19h – Obredi Velikega četrtka,
Sveta maša po namenu

Veliki  petek, 
2.4. 

15h – Križev pot 
19h – Obredi Velikega petka,

Velika sobota, 
3. 4.

19h – Velikonočna vigilija;
sveta maša po namenu

nedelja, 
4.4.

Velika Noč
7h - Vstajenska procesija  sveta maša za farane
10h – po namenu

Ostala oznanila:
* V času bolezni gospoda župnika se po potrebi obrnite na dekanijski

urad Vrhnika, tel: (0)1 750 27 50, 031 361 204.

* Glede obhajanja bolnih in ostarelih na domu za Veliko Noč, bo dan 
in ura objavljena pri nedeljskih oznanilih.

* Na peto postno nedeljo, 21.3., boste v lopi pod zvonikom prejeli 
oljčne vejice. Darovi, ki jih boste v ta namen darovali so namenjeni za 
župnijsko pastoralni center v župniji Šmarje pri Kopru.

* Na praznik Gospodovega oznanjenja, 25. 3. bo sveta maša ob 18h.

* Po prehodu na poletni čas, 28. 3., bodo svete maše zvečer ob 19h.

* 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 Luku. 

* 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.



(Ostala oznanila nadaljevanje iz prejšnje strani)

* Na Veliki petek ob 15h  bo v cerkvi križev pot. To je spominski dan 
Jezusovega trpljenja in Smrti na Križu. Za to ta dan ni svete maše, ampak
bo ob 19h 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.
Darovi ob  češčenju Križa so namenjeni za Cerkev v sveti deželi. Na veliki 
petek je strogi post in vzdržek.

* Velika sobota. Po možnosti bo ob 7h zjutraj 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 obnovo notranjščine cerkve.

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

21. 3. Cilka Jereb in Ana Lukančič Branka Jereb in Metka Bogataj
25. 3. Ob 18h Jakob Skvarča
28. 3. Jože Treven in Franja Tušar Mojca Skvarča in Marijana Kunc
1. 4. Ob 19h Marja Čuk in Cilka Jereb 
2. 4. Ob 19h Petra Čuk in Tamara Trpin
3. 9. ob 19h Matjaž Gnezda, Metka Bogataj, Lovro Skvarča in Branka Jereb
4. 4. Cilka Jereb in Franja Tušar Klemen Jereb in Karin Hladnik
Pogrebne maše v marcu Metka Bogataj
Pogrebne maše v aprilu Franja Tušar

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

Oznanila od 21. 3. 2010 do 4. 4. 2010, Leto VI. št. 6

Spreobrni se in veruj evangeliju

Smo slišali na pepelnično sredo, ko nam je duhovnik naredil s pepelom na čelo
križ. Cerkev nas med postnim časom vabi, da bi odstranili vse slabo in se približali
Gospodu.

Post  nam  pomaga,  da  postanemo  svobodni.  Na  veliko  nepotrebnih  ali  celo
škodljivih  stvari  smo navezani.  Pomembno je,  da izberemo čim bolj  konkretno in
izvedljivo nalogo. Če se v eni stvari trudimo, bo to vplivalo, da se bomo poboljšali
tudi v drugih.

Dobra dela, miloščina je namenjena ljudem, ki imajo manj od nas. Čemur smo se
odpovedali,  lahko  darujemo  potrebnim.  Še  pomembneje  pa  je,  da  se  potrudimo
oblikovati čim lepše odnose z vsemi. 

Molitev  pa  povzema  vse.  Naša  srca  naravna  na  Gospoda,  ki  nam  vse  daje.
Posebej molitev križevega pota nas spomni na neizmerno Božjo ljubezen: Oče pošilja
svojega Sina, ki  daje življenje na križu  za nas. Z vstajenjem nam prinaša večno
življenje. V obhajilu postaja hrana za nas. V Svetem Duhu nas razsvetljuje.

Post, dobra dela in molitev naj nas oblikujejo v tem času milosti.
                                                                                          Franc Brečko 
                  

Evharistija Bog te prejme  

Bog se je odločil, da gre za človekom. Sprejme človeško naravo, vstopi v človeško
revščino in bedo. Sprejme usodo begunca. Svoj nauk zaključi s tem, da sebe izroči
ljudem v roke. Svet odrešuje z molkom na križu. Za človekom gre v grob.

Večkrat sem razmišljal o tem, kako Jezus določa pomembne dogodke, kot je, na
primer,  izbira  prostora  za  zadnjo  večerjo.  Naklepov  in  načrtov  nasprotnikov  ne
zavrača s svojo močjo, ampak dopušča človeku, ki dela svoj scenarij v zvijačnosti,
ter se pusti popolnoma premagati. Ustavimo se ob dveh dogodkih, ki jih je zapisal
evangelist Marko.                                                                                          >>


