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

Jan 20,1-9

Evangelij 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 4. 4. 2010 do 10. 4. 2010: 

nedelja, 
4. 4.

7h – Vstajenjska procesija  sveta maša za farane 
10h  Alojzij Brence, Petkovec 4

ponedeljek, 5.4.  v
vel. osmini

7:30h  Marija in Anton Treven, Petkovec 46
10h – za zdravje, Rovte

Vel. torek, 6. 4. 19h  Janez Treven, Praprotno Brdo 17
Vel. sreda, 7. 4. 19h – v čast Materi Božji v zahvalo, Petkovec 13
Vel. četrtek, 8. 4. 19h  Jožefa Trpin, godovna, Rovte 126
Vel. petek, 9. 4. 19h  starši, brat Franc in Jože Kavčič, obletna, Petkovec 6b
Vel. sobota, 10. 4. 8h  Ivana Lukančič, obletna, Petkovec 4

===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

- Cerkveno pravo predvideva, da botru ni bila nobena cerkvena kazen zakonito
naložena ali razglašena.

- Boter ne more biti nekdo, ki je krščencu ali birmancu oče ali mati. Nekaj časa
je  bila  pri  nas  praksa,  da  so  bili  birmancem botri  starši.  ZCP  to  prakso
odpravlja  in  jo  naravnost  odsvetuje.  S  tem  se  želi  preprečiti  odklon  od
starodavne prakse Cerkve,  po kateri  je bil  krstni  oziroma birmanski  boter
pomočnik staršem pri vzgoji.

- Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti (npr. Evangeličan), je lahko
hkrati  s katoliškim botrom samo priča krsta, ne pa tudi boter, kar je tudi
logično.  To  prepoved  ne  zadeva  nekatoličanov,  ki  pripadajo  vzhodni
pravoslavnim Cerkvam. Ti so lahko pri krstu pridruženi katoliškemu botru kot
pravi botri.

- ZCP sicer določa, kdo sme biti boter, vendar ne pove, kako naj se sposobnost
za botre dokazuje.  Pri  nas je splošno uvedena praksa,  da morajo botri  iz
drugih župnij prinesti potrdilo o sposobnosti za službo botra. Nove smernice,
ki so jih potrdili slovenski škofje, predvidevajo, da bodo botri podpisali izjavo,
da  spolnjujejo  pogoje  in  da  so  pripravljeni  opravljati  odgovorno  nalogo
botrstva.  Njihovo izjavo bo potrdil  župnik  kraja,  kjer  boter  stalno  biva.  Z
lastnoročnim podpisom bo torej  boter  prevzel  odgovornost  nase in  ne  bo
duhovnik tisti, ki bi odgovarjal zato, ali boter izpolnjuje pogoje za botrstvo ali
ne.

2. Velikonočna – Bela – nedelja Božjega usmiljenja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                                        Jan 20,19-31

Evangelij 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 11. 4. do 18. 4. 2010:
nedelja, 
11.4.

7:30h – za farane
10h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12

ponedeljek,12.4. 19h  Neža Filipič, obletna, Rovte 100a
 torek, 13. 4. 19h  Jože Bizjan, obletna in Marija
 sreda, 14. 4. 19h  Šemrov, Rovte 5
 četrtek, 15. 4. 19h  Franc Logar, obletna, Rovte 104
petek, 16.4. Sv. Bernardka Lurška, devica

19h  starši Kunc in sin Franc, Rovte 63
sobota, 17. 4. 8h  Julijana Treven, trideseti dan, Rovte 99
nedelja, 
18.4.

3. Velikonočna nedelja
7:30h – za farane
10h – v zahvalo za 80 let življenja, Rovtarske Žibrše 9

 Ministriranje:
Teden od 4.4. – 11. 4. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven
Teden od 11.4.  –  18. 4. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin

Vsem župljanom, posebej vsem sodelavcem želim 
blagoslovljene velikonočne praznike, da bi jih z vero in veseljem
praznovali sami ali v krogu svojih domačih, prijateljev in 
znancev. Jezusovo vstajenje je močnejše od vsake smrti in 
črnogledosti

                                                         vaš župnik



Ostala oznanila:
* Na velikonočno nedeljo je ob 7h 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 za oltar 
proti ljudstvu.

* Velikonočni ponedeljek je dela prost dan. Sveti maši bosta po nedeljskem 
redu 7:30 in ob 10h. Ta dan »gremo v Emavs«, to pomeni, da obiščemo 
svoje prijatelje, sorodnike in znance.

* V torek, 6. 4. po večerni maši je v veroučni učilnici priprava na 
zakrament svetega Krsta. Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka in
družinsko knjižico.

* V torek, 6. 4. je ob 20h v župnišču srečanje za zakonsko skupino.

* Za darove, ki ste jih namenili za oljčne vejice se vsem iskreno zahvalim.

* Na tretjo velikonočno nedeljo, 18. 4. je pri obeh mašah nabirka 
namenjena za kritje stroškov slovenskega Evharističnega 
kongresa v Celju.

* Od 18. 4. do nedelje dobrega pastirja(25.4), obhajamo »Teden molitve za 
duhovne poklice«. Obhajali ga bomo pod geslom: »Pričevanje prebuja 
poklice«. Tako vabi papež Benedikt XVI v svojem pismu za 47. Svetovni 
dan molitve za duhovne poklice. Tri poudarke izpostavlja v svojem pismu. 
1. Prijateljstvo s Kristusom. Molitev je prvo pričevanje, ki prebuja poklice.
2. Popolna podaritev samega sebe Bogu. Iz te podaritve izhaja 
sposobnost, da se potem podarja tistim, ki mu jih božja previdnost zaupa 
v pastoralno skrb.
3. Na poseben način zaznamuje duhovnika občestvo. Duhovnik mora biti 
človek občestva, odprt za vse, sposoben povezati v edinost vse ljudi, ki 
mu jo je zaupala Gospodova dobrota.

* V ponedeljek, 19. 4. je ob 17h v veroučni učilnici nadaljevanje 
izobraževanja – supervizija za člane Župnijske Karitas.

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

4. 4. Cilka Jereb in Franja Tušar Klemen Jereb in Karin Hladnik
5. 4. Cilka Jereb in Matjaž Gnezda Marja in Petra Čuk
11. 4. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Mojca Skvarča in Branka Jereb
18. 4. Jože Treven in Ana Lukančič Jakob Skvarča in Marijana Kunc
Pogrebne maše v aprilu Franja Tušar

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

Oznanila od 4. 4. 2010 do 18. 4. 2010, Leto VI. št. 7
Cerkveni predpisi o botrstvu

Določila o tem, kdo je lahko boter, najdemo v zbirki cerkvenih predpisov, to je v
zakoniku cerkvenega prava« (kratica ZCP), ki velja za celotno katoliško Cerkev, pa
tudi v »Pastoralnih smernicah«, ki so jih izdali oziroma potrdili slovenski škofje.

»Če je mogoče, naj imata krščenec in birmanec botra« (ZCP, Kan 872 in 892). Iz
tega je mogoče sklepati, da boter pri krstu in birmi nujno potreben in da moreta biti
krščenec  in  birmanec  v  izjemnih  primerih  tudi  brez  njega.  Pri  nas  je  ustaljena
navada, da imata tako krščenec in birmanec botra. Dolžnost birmanskega botra je
»skrbeti  da  bo  birmani  živel,  kot  resnična  Kristusova  priča  in  vestno  spolnjeval
dolžnosti, ki so povezane s tem zakramentom«. Primerno je, da je birmanski boter
tisti, ki je to službo sprejel že pri Krstu (Kan 893). Slovenski škofje priporočajo, da
birmanec izbere botra na začetku dveletne priprave na birmo, da ga bo boter lahko
pri pripravi spremljal. 

Kdo sme sprejeti službo botra  (CZP, Kan 874)?
- Krstni ali birmanski boter je lahko tisti, ki ga izbere krščenec, oziroma birmanec

sam, lahko ga izberejo starši ali namestnik. Prav je, da je birmancu blizu, torej
naj bo, če je le mogoče iz iste župnije.

- Boter mora biti sposoben sprejeti botrstvo in biti pripravljen opravljati to službo.
Tisti, ki v bistvenih stvareh ne spolnjujejo pogojev in nima namena storiti ničesar
da bi jih izpolnjeval, ne more biti boter.

- Kdor bo boter, mora dopolniti 16 let, razen, če krajevni škof določi drugo starost.
- Boter mora biti  katoličan,  da je prejel  birmo in bil  pri  obhajilu.  Kdor ni  prejel

zakramenta v uvajanja v Krščanstvo, ne more sprejeti botrstva.
- Živeti mora primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel, kar pomeni, da ne more biti

krstni  oziroma birmanski boter tisti,  ki  javno živi  v zunajzakonski skupnosti  in
nima namena zakona urediti, ne tisti, ki živijo samo v civilnem zakonu, pa tega
nočejo ali ne morejo urediti; prav tako ne tisti,  ki so civilno ločeni ali  pozneje
civilno poročeni
                                                                                                             >>


