
6. Postna nedelja - Cvetna
Evangelij: Pasijon po Mateju                                                              Mt 26,14-75
Evangelij pri blagoslovu butar in zelenja: BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA V 
GOSPODOVEM IMENU                                                                                         Mt 21, 1-11

Mašni nameni od 17.4.2011 do 23. 04. 2011:
nedelja, 
17.4.

7:30h – za farane
10h - blagoslov butar in zelenja pri kapeli nasproti župnišča, 
procesija v cerkev; sv. Maša za  Slavka Novak, Petkovec 39,
14h – Križev pot z blagoslovom, vodijo ga birmanci 7 skupina

ponedeljek, 18.4.
velikega tedna

19h  Matilda Jeršič, obletna, Rovte 79

torek, 19.4. 
velikega tedna

19h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18

sreda, 20.4. 
velikega tedna

19h  Rozalija Pivk, obletna, Petkovec 20

Veliki četrtek, 
21.4. 

Spominski dan Jezusove zadnje večerje
19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158

Veliki petek, 22.4. Spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu
15h – Križev pot v zimski kapeli
19h – opravilo v čast Gospodovemu trpljenju

Velika sobota, 
23.4.

7h - blagoslov velikonočnega ognja pri pokopališkem križu
19h - Velikonočna vigilija

sv. maša  Marija Jereb in Marijana Rupnik, obletna, Rovte 41c
Ostala oznanila:

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

*  V torek velikega tedna 19.4. obhajamo obletnico izvolitve papeža
Benedikta XVI. Zaradi Velikega tedna bomo zunanjo slovesnost – spomin-
obhajali letos na tretjo velikonočno nedeljo.

* Na Velikonočni ponedeljek bosta dve maši po nedeljskem redu. Ker 
ta dan goduje sv. Marko evangelist, bomo prestavili Markovo procesijo na 
torek 26. aprila s pričetkom ob 18:30h izpred župnijske cerkve.

* V času od 21.4 do 3.5. ni verouka.
* 1. maja je druga velikonočna – Bela nedelja. Z mesecem majem 

pričenjamo šmarnično pobožnost. Ta bo ob delavnikih med mašo, ob 
nedeljah pa v župnijski cerkvi ob 14h. Letošnje šmarnično branje je 
napisala Tanja Mlakar z naslovom: Srnjaček, pozor in … dobra dela. 
Šmarnično branje nam v razgibanem in otrokom razumljivem jeziku približa
pomen sočutja, pomoči in dobrih del, s katerimi lahko vsak izmed nas 
prispeva svoj kamenček v mozaik dobrote. Za vsak dan bodo otroci prejeli 
samolepilne lističe. Na hrbtni strani bo napisana naloga posameznega dne.

*  1. maja bo v Rimu za blaženega razglašen pokojni  papež Janez
Pavel II, ki ga bo razglasil njegov naslednik papež Benedikt XVI.

Velika noč Gospodovega vstajenja, slovesni praznik
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH    Jan 1,1-9
Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 24.4.2011 do 1.5.2011:
nedelja, 
24.4.

70h – vstajenjska procesija, začne se pri božjem grobu
sv. maša za farane

10h  Loštrekovi, obletna, Rovte 72
Velikonočni
ponedeljek, 25.4.

Sv. Marko, evangelist
7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, godovna, Rovtarske Žibrše 4b

Velikonočni
torek, 26.4.

18:30h – začetek prošnje Markove procesije skozi naselje Rovte
sv. maša  Anka Brenčič, obletna, Rovte 44a

Velikonočna
sreda, 27.4.

19h  Zvonka Nartnik, dano iz Stomaža

Velikonočni
četrtek, 28.4.

19h  Marija Treven, obletna, Petkovec 46

Velikonočni
petek, 29.4.

19h  Ivan Trček, obletna , Petkovec 35

Velikonočna
sobota, 30.4.

8h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, obletna, Petkovec 56
 Marjanca Kavčič, obl. in Franc Kavčič (mašuje g. Lojze Kavčič)

nedelja, 1.5. 2. Velikonočna nedelja – Bela, nedelja božjega 
usmiljenja
7:30h – za farane
10h – v dober namen (s. Doroteja Hladnik)
14h – šmarnična pobožnost

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

17.4. Veronika Kavčič in Jakob Skvarča Helena Rupnik in Metka Bogataj
21.4. ob 19h Helena Rupnik in Jakob Skvarča
22.4. ob 19h Cilka Jereb in Mojca Skvarča
23.4. ob 19h Branka Jereb, Lovro Skvarča, Metka Bogataj in Matjaž Gnezda
24.4. Vilma Kunc in Marijana Kunc Klemen Jereb in Karin Hladnik
25.4. Franja Tušar in Jakob Skvarča Tadeja Gnezda in Marja Čuk
26.4. ob 19h Cilka Jereb
1.5. Veronika Kavčič in Jakob Skvarča Mojca Skvarča in Branka Jereb

Pogrebne maše za april Marja Čuk
Ministriranje:
Teden 17.4. do 24.4. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven

Teden od 24.4. do 1.5. Martin Skvarča, Urban Cigale in Pia Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 1, od 16.4. do 22.4. sk. 2, od 23.4. do 29.4. sk. 3, od 30.4. do 6.5.



Velikonočno tridnevje, Velika noč:
Veliki četrtek je spominski dan Jezusove zadnje večerje in postavitve 
zakramenta duhovništva. Dopoldne je v vseh škofijskih cerkvah krizmena 
maša, pri kateri škof posveti sv. Krizmo in blagoslovi krstno in bolniško olje. 
Pri večerni maši po zapeti „Slavi“ utihnejo zvonovi in „molčijo“ do Velike 
sobote do velikonočne vigilije. Poudarek je na obhajanju evharistije. Po 
prošnji po obhajilu sklepni del odpade, duhovnik Najsvetejše prenese v božji
grob, kjer je češčenje. Nato razkrije oltarje, v spomin na to ker so Jezusu 
vzeli obleko.

Veliki petek – je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu. Ob 
15h bo v zimski kapeli Križev pot. Zvečer je ob 19h opravilo v čast 
Gospodovemu trpljenju. Berejo se berila in pasijon po evangelistu Janezu, 
nato je deset prošenj za različne potrebe, razkrivanje in češčenje Križa in 
obhajilo. Ob koncu duhovnik prenese Najsvetejše v božji grob, kjer je 
češčenje. Darovi ob češčenju križa so namenjeni za Kristjane v Sveti deželi. 
Na veliki petek je strogi post in vzdržek od mesnih jedi.

Velika sobota – je spominski dan Jezusovega počitka v grobu. Ob 7h zjutraj 
je v lopi pod zvonikom blagoslov vode za kropljenje, pri pokopališkem Križu 
pa blagoslov velikonočnega ognja. Sveto Rešnje telo bo v božjem grobu 
izpostavljeno v češčenje popoldne od 15h do 19h!
Blagoslov velikonočnih jedil: Rovtarske Žibrše pri kapeli na Planinah ob 
13:30h, Petkovec v cerkvi oh 14:15h v Rovtah v farni cerkvi ob 15h.
Ob 19h je pričetek Velikonočne vigilije: Slavje luči z velikonočno hvalnico, 
branje beril iz stare zaveze s psalmom in prošnja, peta Slava…(zvonovi se 
oglasijo), glavna mašna prošnja in berilo iz nove zaveze, peta ALELUJA 
evangelij in pridiga, krstno bogoslužje – litanije, blagoslov krstne vode in 
obnovitev krstnih obljub, prenos krstne vode v krstni kamen, prošnje za vse 
potrebe, maša se nadaljuje. Na koncu maše duhovnik zapoje: pojdite v miru
… ALELUJA

* VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA. Ob 7h zjutraj se v božjem 
grobu prične vstajenska procesija, ki gre ob lepem vremenu skozi naselje 
Rovte. Po procesiji je zahvalna pesem. Maša se prične s Slavo Bogu na 
višavah.
Pri obeh mašah je na Veliko noč darovanje za obnovo slike sv. 
Mihaela. Darovanje priporočam. Vsi, ki boste sodelovali pri procesiji, 
poskrbite za lep in dostojen potek. Naj o to izraz naše vere v Vstalega 
Kristusa.

**************************************************************
Vsem župljanom želim in voščim blagoslovljene in miru polne 
velikonočne praznike, da bi jih doživeto obhajali in se spominjali 
pomena Jezusovega vstajenja za nas same in celotno človeštvo.

župnik Janez     
******************************************************************

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

Oznanila od 17.4.2011 do 1.5.2011, Leto VII. št. 8
VELIKONOČNO VOŠČILO ŠKOFOV

Dragi bratje in sestre v vstalem Gospodu!
Ustvarjeni  smo,  da  bi  živeli,  a  nam  vsak  dan  našega  minevanja  zelo

zgovorno pričuje, da umiramo. In če umiramo zato, da bomo mrtvi, potem
naše življenje nima pravega smisla. Vse preveč je ljudi, ki pravega smisla res
ne izkusijo. Toda Vstali  – Kristus nam more omogočiti  izkušnjo, kakršno je
doživel apostol Pavel pred Damaskom: da je mogoče umreti tudi iz ljubezni in
za ljubezen ter zato vstati iz smrti v novo in večno življenje. V življenje, ki ni
drugo od sedanjega, ampak sedanje prenovljeno v ljubezni in iz ljubezni, ki je
Bog. Zato se krščanski smisel in dovršitev človeka razodevata v veliki noči, v
skrivnosti svetega velikonočnega tridnevja, ki se začne v skupnosti velikega
četrtka pri evharistični zadnji večerji, vodi po poti trpljenja in smrti iz ljubezni
ter se skozi grob vzpne v zarjo človekovega vstalega življenja. Samo to je pot
sreče.

Zato vam slovenski škofje želimo z velikonočnim voščilom znova sporočiti
veselo oznanilo: mogoče je umreti tudi iz ljubezni in zato s Kristusom vstati!
To velja  tako za vsakdanje  »male  smrti«  umiranja  samemu sebi  za druge
kakor za tisto »veliko smrt«, ki ji  na koncu zemeljskega življenja nihče ne
uide.V  letu  krščanske  dobrodelnosti  in  solidarnosti  ta  vstajenjski  klic  še
posebej budi vsakega, ki ima več kakor bližnji, ne le gmotnih dobrin, ampak
tudi in predvsem odnosnih, da jih z njim deli v pravični solidarnosti!

Vsakemu katoliškemu verniku in vsem drugim kristjanom v domovini  in
zamejstvu ali izseljenstvu želimo slovenski škofje, da bi tudi zaradi letošnje
velike noči našli ali poglobili smisel sedanjega in večnega življenja. Še posebej
želimo izraziti svojo duhovno bližino vsem bolnikom in trpečim, da bi se mogli
sedaj in nekoč ob Vstalem spoznati kot tisti, ki so živeli in trpeli iz ljubezni.

Naj vam vsem slovesno obhajanje praznika Kristusovega vstajenja podari
moč za življenje darovanjske ljubezni!                                  Vaši škofje


