
4. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ODPRE OČI SLEPOROJENEMU                                Jan 9,1-41

Evangelij po Janezu

Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: 
»Rabi, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovoril: »Ni grešil ne on
ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati 
dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč 
sveta.« Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in s slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in 
mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se
umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: »Ali 
ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, 
podoben mu je.« Sam pa je govoril: »Jaz sem.« Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči 
odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je naredil blato, mi z njim pomazal oči
in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij.‹ Šel sem tja, se umil in spregledal.«

Mašni nameni od 3.4.2011 do 09. 04. 2011:
nedelja, 3.4. 7:30h – za farane

10h  Marijan Celarc,
14h – Križev pot z blagoslovoma, vodijo ga člani ŽPS

ponedeljek, 4.4. Sv. Izidor, škof in mučenec
19h  Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81a

torek, 5.4. Sv. Vincencij Ferrer, duhovnik
19h  starši in sestra Rupnik, Petkovec 11b

sreda, 6.4. 19h  Janez Treven, Praprotno Brdo 17
 Frančiška Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

četrtek, 7.4. Sv. Janez Krstnik de la Salle, duhovnik
19h  Slavka Novak, Petkovec 36

petek, 8.4. postni 19h – Križev pot, maša v čast Materi Božji v dober namen Rovte 5
sobota, 9.4. Dan celodnevnega češčenja SRT in Krvi

8h  Stanislava Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 19
10h  Franc Logar, obletna, Rovte 104
18h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35

**************************************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

V 14. in 15. stoletju je precej upodobitev Marije, žalujoče nad mrtvim Jezusom
(Pieta). Te podobe so ohranjene: v opatijski cerkvi v Ptuju in Celju, v Tuhinju nad
Kamnikom,  v  Mekinjah  pri  Kamniku,  na  zunanjščini  ljubljanske  stolnice,  v  Veliki
Nedelji. Mnogo naših starih znamenj po poljih hrani te stare kipe: pri Stični, v Bistrici
pri Tržiču, na Bregu pri Ptuju, v Srednjih Bitnjah pri Kranju, ob poti k sv. Primožu nad
Kamnikom.

Naše glavno svetišče Žalostne Matere božje pa je postala v 17. stoletju Žalostna
gora  pri  Mokronogu,  kjer  je  vikar  Jožef  Widmajer  l.  1730  ustanovil  »Bratovščino
sedem žalosti Matere božje«: ta cerkev je tako po svoji arhitekturi in notranji opremi
kakor po freskah slikarja Franca Jelovška eden naših najlepših baročnih umetnostnih
spomenikov in zelo obiskana božja pot. K njej vodijo po hribu tudi znamenja s slikami
sedmerih Marijinih žalosti.                                                                                >>

5. Postna nedelja - Tiha
Evangelij: JEZUS JE VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE                                       Jan 11,1-42

Evangelij po Janezu

 Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki
je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil
bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je
Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan
Božji Sin.« Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal
še dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.« Učenci so mu
dejali: »Rabi, pravkar so te hoteli Judje kamnati, pa greš spet tja?« Jezus je odgovoril: »Ali nima
dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; če pa kdo hodi okrog
ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.« To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš prijatelj Lazar spi,
vendar grem, da ga zbudim.« Učenci pa so mu rekli:  »Gospod,  če spi, bo ozdravel.« Jezus je
govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal
odkrito: »Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k
njemu!« Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: »Pojdimo še mi, da umremo
z njim!« 

 Mašni nameni od 10.4.2011 do 17.4.2011:
nedelja, 
10.4.

7:30h – za farane
10h  Marija Lazar, obletna, Petkovec 19
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga birmanci 8 skupina

ponedeljek, 11.4. Sv. Stanislav, škof in mučenec
19h  starši Jereb in bratje in  starši Lebar, Rovte 41c

torek, 12.4. 19h  Neža Filipič, obletna, Rovte 17
sreda, 13.4. Sv. Martin I, papež 

19h  Logar, obletna, Rovtarske Žibrše
četrtek, 14.4. 19h  Minka Treven, dano iz Brekovc
petek, 15.4. postni 19h – Križev pot, sv. maša za  starši Brence, Petkovec 4
sobota, 16.4. Sv. Bernardka Lurška, redovnica

8h  starši Lukančič, Rovte 127
nedelja, 
17.4.

6. Postna nedelja – Cvetna nedelja 
    nedelja Gospodovega trpljenja 
7:30h – za farane
10h  Slavka Novak, Petkovec 39,
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga birmanci 7 skupina

*********************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Žalostna gora nad Preserjem je druga sloveča božja pot žalostne Matere božje,
nastala  leta  1727,  predvsem  pa  Stiška  bazilika,  dragocena  po  svoji  romanski
arhitekturi, ki je tudi posvečena Materi bolečin. V Beli Krajini je znana cerkev pri Treh
Farah, znana je cerkev Žalostne Matere božje v Leskovcu pri Krškem.

Marija  sedem  žalosti,  ki  je  stoletja  tolažila  slovenski  narod,  naj  nam  ostane
pribežališče in tolažbo tudi v bodoče.

Tolažnica Žalostnih, prosi za nas! 



Ostala oznanila:
* V torek 5.4. ob 20h ima v veroučni učilnici srečanje zakonska 

skupina

* Sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev bo v veroučni učilnici v 
četrtek 7.4. po večerni sv. maši.

* V soboto 9.4. je v župniji dan celodnevnega češčenja Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi. Ta dan ste vabljeni v cerkev k sveti maši in 
osebnemu češčenju. Prilika bo tudi za sveto spoved, dopoldne od 7:30h do 
11h in popoldne od 15h dalje. Pred zaključno mašo bo ob 17h 
molitvena ura pred Najsvetejšim, ki jo pripravijo in vodijo člani: ŽPS,
ŽK in ministranti. Vsi častilci Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, lepo 
vabljeni.

* V tednu po 4 postni nedelji bo spovedovanje veroučencev. Za vsako 
skupino od 4 – 9 razreda prosim po enega starša za pomoč, da bo 
zagotovljen red in mir med spovedovanjem.

* Nabirka 4 postne nedelje je pri obeh mašah namenjena za semenišče.

* V sredo 13.4. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Kako mlade vključiti v karitativno delo – Mojca Urh (naše 
poslanstvo št. 44 str. 45).

* Na cvetno nedeljo 17.4. bo ob 10h pri kapeli nasproti župnišča 
blagoslov butar in zelenja. Po blagoslovu je procesija v cerkev, kjer bo 
sveta maša. Med sveto mašo je branje Pasijona – poročilo o Jezusovem 
trpljenju, kakor ga je zapisal evangelist Matej.

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

3.4. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Klemen Jereb in Tadeja Gnezda
9.4. ob 8h       Marja Čuk  in Jakob Skvarča

ob 10h     Cilka  Jereb in Mojca Skvarča
ob 18h     Jože Treven in Ana Lukančič

10.4. Vilma Kunc in Franja Tušar Branka Jereb in Petra Čuk
17.4. Veronika Kavčič in Jakob Skvarča Helena Rupnik in Metka Bogataj

Pogrebne maše za april Marja Čuk

Ministriranje:
Teden 3.4. do 10.4. Blaž Skvarča in Martin Kavčič

Teden od 10.4. do 17.4. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 23, od 2.4. do 8.4. sk. 24, od 9.4. do 15.4. sk. 1, od 16.4. do 22.4. 
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 3.4.2011 do 17.4.2011, Leto VII. št. 7

Marija sedem žalosti na slovenskem
Ko v postnem času molimo Križev pot, ne moremo iti mimo Jezusove Matere Marije.

»Mati žalostna je stala, zraven Križa se jokala, ko na njem je visel Sin«.Tako se začenja
ena od Marijinih pesmi, ki jih pojemo v postnem času. O žalostih božje Matere začenja
tudi tale slovenska pesem: 

Jezus pesem čem zapeti,
sedem žalost razodet:
kolko božja Mat,
mogla je prestat,
k je bla žalostna sedemkrat«!

To je le ena izmed mnogih pesmi, s katerimi slovenski narod pozdravlja in spremlja
trpljenje  nebeške  Matere  od  prvih  bridkosti  v  betlehemskem hlevcu  do  groba  pod
Kalvarijo. Kjer je trpel Jezus, trpi tudi Marija. Zdaj srečamo Marijo sredi polja. ko prosi
rablje, ki pripravljajo mučilna orodja, naj Jezusa čim lažje »martrajo«, srečamo jo v
»zlatem  očenašu«,  Jezusovih  muk,  v  legendah  o  Gospodovem  trpljenju-dokler  jo
končno na velikonočno jutro spet ne najdemo ob vstalem in poveličanem Jezusu. V
ljudskih pasijonskih igrah, ki so splošna last alpskih dežel, Marija ob slovesu milo prosi
Jezusa, naj pusti njej trpeti namesto njega, ali pa naj ji vsaj dovoli spremljati na poti
trpljenja. Toda, Marija ne trpi samo z Jezusom! Tudi kjer trpimo mi, je nebeška Mati pri
nas; K njej se zatekamo, kadar nam je najhuje in prav Žalostna Mati božja je tista, ki
nam v bridkosti vliva največjo tolažbo.

Najbolj se je češčenje Žalostne Mater božje razcvetelo proti koncu srednjega veka,
ko so slovenske dežele in tudi Evropa preživljale  največje zunanje notranje viharje.
Češčenje je pospeševal red servitov, ki se je ves posvetil službi Mariji. Največ sledov je
pustilo  češčenje  v  14.  In  15.  Stoletju.  V  slovenski  umetnosti  srečamo  Marijo  pri
snemanju s Križa na freski na Vrzdencu pri Horjulu v začetku 14. stol. in malo kasneje
na freski Križanega v Vitanju. V 15. stoletju sta nastali žalujoči Mariji na freskah na
Vačah in  v Podzidu pri  Trojanah. V baroku moramo omeniti  Metzingerjevo žalujočo
Marijo, v novejši dobi pa Marijo pod Križem v cerkvi v Poljanah nad Škofjo Loko, delo
slikarja Jurija Šubica.                                                                                                         >>


