
4. Postna nedelja
Evangelij: BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, DA BI SVET ODREŠIL       Jan 3,14-21

Evangelij po Janezu
In kakor je Mojzes povzdignil v puščavi kačo, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, 15 da bi vsak, kdor 
veruje vanj, imel po njem večno življenje. 16 Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. 17 Bog namreč svojega Sina 
ni poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. 18 Kdor vanj veruje, ne bo obsojen; 
kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Sina božjega. 19 Obsodba pa je v tem, 
da je na svet prišla luč, pa so ljudje bolj vzljubili temo ko luč, zakaj njih dela so bila hudobna. 20 Kajti vsak, 
kdor dela húdo, luč sovraži in ne hodi k luči, da bi se ne odkrila njegova dela; 21 kdor pa vrši resnico, 
prihaja k luči, da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu.« 

Mašni nameni od 18.3.2012 do 24. 03. 2012:
nedelja, 
18.3.

Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj 
7:30h – za farane
10h  Merlakovi, obletna, Rovte 60
14h – Križev pot, vodijo ga birmanci osme skupine

ponedeljek, 19.3. Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
  8h  Jože Treven, godovna in Martin Pavlin, obletna, Rovte 13
18h  Jože Glogovšek in starši, godovna, Petkovec 24

torek, 20.3. 18h  starši Leskovec in brat Peter, Petkovec 23
sreda, 21.3. 18h  Alojzij in Pavla Jurca, obletna, Petkovec 19
četrtek, 22.3. 18h  Ludvik Bizjan in Peregrin Breznik, obletna, Petkovec 26a
petek, 23.3.  
postni

Sv. Turibij, škof, - dan celodnevnega češčenja 
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi v župniji
 8h  Marjan in Franc Celarc, obletna, Petkovec 34
10h  Jožefa Trpin, godovna, Rovte 126
17h  Marija Cigale, godovna in Franc, Rovtarske Žibrše 42

sobota, 24.3. Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik
  18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, godovna, Rovte 5
Prehod na poletni čas – kazalci eno uro naprej

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Marija je polna milosti tako, da je Gospod z njo. Marija je vključena v zavezo, ki jo

je Bog sklenil z izvoljenim Ljudstvom. Angel Gabrijel je torej naznanil takorekoč božjo
zavezo z Marijo, ki je v tem trenutku nastopila kot zastopnica vsega človeštva „Glej,
devica bo spočela ...“. Angel ji je postavil pred oči, za kakšno določeno nalogo jo je
Bog izvolil:  Kot devica,  naj rodi njega, ki  bo kraljeval  v Jakobovi hiši  vekomaj. V
besedah odmeva napoved preroka Izaija: „Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se
bo  imenoval  Emanuel,  kar  pomeni:  Bog  z  nami“.  Ta  otrok  bo  rojen  na  čisto
nenavaden način, kot otrok samo device.

V  ljudski  pobožnosti  se  je  skrivnost  oznanjenja  izredno  uveljavila,  predvsem z
vsakdanjo trikratno molitvijo angelovega češčenja. Ni še tako dolgo tega, ko je skoraj
vsak katoliški Kristjan ob zvonjenju trikrat na dan dejansko za trenutek odložil svoje
delo in zmolil tri Zdrave Marije s pristavkom, ki kratko označuje vsebino skrivnosti.
Prav po zaslugi angela Gabrijela je in ostane Marija naša duhovna mati.

5. Postna nedelja  Tiha nedelja
Evangelij: Če seme umrje, obrodi obilen sad                                              Jan 12,20-33
Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 25.3.2012 do 1.4.2012:
nedelja, 
25.3.

7:30h – za farane
10h  Jožefa in Janez Kunc, obletna, Rovte 64
15h – Na Žalostni gori nad Preserjem,
          dekanijsko romanje družin - Križev pot in sveta maša.

ponedeljek, 26.3. 19h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 104c
torek, 27.3. 19h  starši Trpin, obletna, Rovte 83
sreda, 28.3. 19h  starši Rupnik in sestra, Petkovec 11b
četrtek, 29.3. 19h  Ludvik in Manica Treven, Rovte 89a
petek, 30.3.
postni

19h – Križev pot, sveta maša za  Stanislava Menard, trideseti dan,  
Rovte 66

sobota, 31.3.   8h  Julijana Lukančič, Rovte 27
nedelja, 1.4. 6. Postna nedelja – Cvetna nedelja – nedelja 

Gospodovega trpljenja – začetek velikega tedna
7:30h – za farane
10h  Hladnikovi, obletna, Petkovec 37
14h – Križev pot, vodijo ga birmanci devete skupine

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

18.3. Cilka Jereb in Tadeja Gnezda Karin Hladnik in Lovrenc Skvarča
19.3. ob 8h Franja Tušar in Vilma Kunc ob 18h Mojca Skvarča in Marja Čuk

30.12.
ob 8h Franja Tušar in Vilma Kunc Cilka Jereb  in Mojca Skvarča
ob 17h Lovrenc Skvarča in Karin Hladnik 

25.3. Matjaž Gnezda in Metka Bogataj Mojca Skvarča in Branka Jereb
1.4. Jakob Skvarča in Vilma Kunc Helena Rupnik in Klemen Jereb

Pogrebne maše za  Marec Franja Tušar

Ostala oznanila:
* V času od 19.3. do 25.3. obhajamo Teden družine. V tem tednu bomo 

svoja razmišljanja še posebej usmerjali ob geslu sedmega svetovnega 
srečanja družin, ki bo od 30.5. do 3.6. v Milanu: Družina; dela in 
praznovanje. Ta teden naj bo še posebej za Krščanske družine priložnost, 
da se zavedo, kako velik dar je živeti v družini. Zato naj bi več razmišljali, 
kaj naredimo, da bi se otroci in mladi tudi ob delu in praznovanju lepo 
pripravili na zakonsko in družinsko življenje, zakonci in starši pa, kaj 
naredijo, da bi rasli v medsebojni ljubezni in razumevanju ter pri vzgoji 
otrok. Ker bo teden družine ravno pred referendumom o Družinskem 
zakoniku, bo prav gotovo več razmišljanja o poslanstvu družine, o 
očetovstvu in materinstvu, kako ustvarjati lepe medsebojne odnose, pa tudi
več priložnosti za molitev, osebno, v družinah in župnijah.                    >>



* V ponedeljek 19.3. obhajamo praznik sv. Jožefa. Sveti maši bosta ob 
8h in 18h. Ta dan ste v večjem številu vabljeni k svetim mašam možje in 
fantje.
Po večerni sveti maši je srečanje za člane Župnijske Karitas.

* V sredo 21.3. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Družina – Priložnost in izziv za našo generacijo (p. dr. 
Tadej Strehovec – Naše poslanstvo št. 45, str. 42).

* V petek 23.8. je za župnijo dan celodnevnega češčenja Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi. Svete maše bodo ob 8h, 10h in 17h. Prilika za 
sveto spoved bo dopoldne od 7:30 do 11h in popoldne od 15h dalje. 
Vzemite si čas in pridite k sveti spovedi in mašam. SRT bo izpostavljeno 
dopoldne do 12h, popoldne od 15h dalje do svete maše.

* V soboto 24.3. je praznik Gospodovega oznanjenja  Mariji. Ta dan je 
romane IV. arhidiakonata v ljubljansko stolnico, ob 550 – letnici ustanovitve
ljubljanske škofije. V IV arhidiakonat spadajo dekanije: Cerknica, Grosuplje,
Ribnica in Vrhnika. Na to srečanje ste vabljeni vsi, ki se čutite del občestva 
Nadškofije, posebej še člani ŽPS in župnijski sodelavci: Ministrantje, delavci 
Karitas in drugi. Več o tem si preberite na zgibanki: Jubilejno leto 
Nadškofije Ljubljana – 550 let – od 6. decembra 2011 do 9 decembra 2012.
S tem praznovanjem poglabljamo in utrjujemo svojo vero, ter povezanost v 
občestvu krajevne Cerkve. Za to romanje se prijavite v župnišču.

* Na peto postno nedeljo 25.3. naša dekanija obhaja Dekanijski dan 
družine. To nedeljo bo popoldne romanje družin na žalostno goro nad 
Preserjem. Ob 15h bo molitev Križevega pota in sveta maša, ki jo bo 
daroval, vodil in imel nagovor  dr. Janez Juhant. 

* Oljčne vejice za blagoslov na Cvetno nedeljo boste prejeli na peto 
postno nedeljo po obeh mašah. Darovi, ki jih boste prispevali za vejice, 
so namenjeni za gradnjo medžupnijskega pastoralnega centra v župniji 
Šmarje pri Kopru.

* Spovedovanje veroučencev bo v tednu po peti postni – Tihi nedelji.
* Na šesto postno Cvetno nedeljo 1.4., bo ob 10h blagoslov butar in

pomladanskega  zelenja  ter  oljčnih  vejic  pri  kapelici  nasproti
župnišča. Po blagoslovu je procesija v cerkev. Pri maši se bere Poročilo o
Jezusovem trpljenju ali Pasijon, kakor ga je zapisal evangelist Marko.
Popoldne  ob  14h  je  Križev  pot,  ki  ga  berejo  in  vodijo  birmanci  devete
skupine.

Ministriranje:
Teden od 18.3. do 25.3. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven
Teden od 25.3. do 1.4. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1, od 17.3. do 23.3. sk. 2, od 24.3. do 30.3. sk. 3, od 31.3. do 6.4.

   

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

Oznanila od 18.3.2012 do 1.4.2012, Leto VIII. št. 6

Marijino oznanjenje 25. marec.

Ta  praznik  je  tako  Marijin,  kakor  Gospodov.  Kadar  koli  govorimo  o  skrivnosti
učlovečenja  božjega  Sina,  zadenemo  vselej  tudi  na  Marijo,  na  tisto  ženo,  ki  jo
razodetje napoveduje že ob začetku zgodovine. Iz nje si je Odrešenik po delu Svetega
Duha privzel človeško telo, ki je postalo orodje za odrešenje človeštva. Vsi Gospodovi
prazniki ne morejo iti mimo božje matere. Zato je vsak Gospodov praznik tudi Marijin
praznik. To še posebej velja za praznik Marijinega Oznanjenja. Stari cerkveni koledarji
(martiologiji) nam dajejo ime „Oznanjenje učlovečenja preblaženi Devici Mariji“; rimski
evangeliarij iz leta 740 ima med evangelijem za 25. marec napis „Oznanjenje Gospod“,
to se pravi Gospodovega učlovečenja, drugod pa najdemo ime „Začetek odrešenja“,
„spočetje  Kristusa“  in  podobno.  Od  tod  sklepamo,  da  je  bil  25.  marec  prvotno
Gospodov praznik, vendar je v 7. stoletju že več cerkva v Španiji iz njega napravilo
praznik Marijinega deviškega božjega materinstva.

Evangelist  Luka nam v svojem evangeliju spregovori o Marijinem sodelovanju pri
učlovečenju.  Ob  navdihnjenju  Svetega  Duha,  je  za  mojstrskimi  potezami  čudovito
očrtal Marijino nadnaravno veličino in obenem njeno edinstveno, od Boga hoteno vlogo
v odrešitveni zgodovini.  O njej pravi tole: Živela je kot devica v galilejskem mestu
Nazaret. Zaročena je bila z možem iz Davidove hiše. Imenoval se je Jožef. Ničesar ne
pove  o  njenem  rojstvu  in  njeni  družini.  Svetopisemsko  poročilo  je  le  oznanilo
dogodkov, ki so važni za naše odrešenje, ne pa pripovedovanje iz zgodovine, ki  bi
stregla zgolj radovednosti. Gre nam za zgodovino, vendar samo za odrešitveno, zato
ne poroča o stvareh, kako se je to in ono natančno in v podrobnostih zgodilo.

Že  prva  beseda  angelovega  oznanila,  ki  se  v  izvirniku  glasi  „haire“,  je  več  kot
obrazec  za  pozdrav.  Prevod  „zdrava“  ali  „bodi  pozdravljena“  ali  „češčena  si“,  je
nepopoln. Angelov pozdrav pomeni isto, kakor „veseli se“! V tem pozdravu odmevajo
starozavezni teksti, ki vsebujejo klice k veselju nad radostnim oznanilom za Jeruzalem,
nad osrečujočim oznanilom vsemu človeškemu rodu, da je prišel velik čas odrešenja,
čas,  ko  bo  Bog  spolnil  svoje  obljube  in  bo  sredi  božjega  ljudstva  nastopilo  božje
kraljestvo. Angelove besede: „Gospod je s teboj“ najdemo razlago k nazivu „Milosti
polna“.                                                                                                           >>


