
6. Postna nedelja – Cvetna nedelja – Nedelja 
Gospodovega trpljenja – začetek Velikega tedna

Evangelij: BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA V GOSPODOVEM IMENU    Mr 11,1-10

Evangelij po Marku
Ko so prišli blizu Jeruzalema, do Betfage in Betanije ob Oljski gori, pošlje dva izmed svojih učencev in jima
reče: »Pojdita v vas, ki je pred vama; in ko stopita vanjo, bosta takoj našla privezano žrebe, na katerem še 
noben človek ni sedel; odvežita ga in pripeljita. In če vama kdo reče: ‚Kaj to delata?‘, recita: ‚Gospod ga 
potrebuje‘, in takoj ga bo pustil semkaj.« Odšla sta in našla žrebe privezano pred vrati zunaj ob cesti, in ga 
odvezovala.  Nekateri izmed tam stoječih so jima govorili: »Kaj delata, da žrebe odvezujeta?« Odgovorila 
sta, kakor je bil naročil Jezus, in so ju pustili. Pripeljala sta torej žrebe k Jezusu. In nanj so položili svoja 
oblačila in je sédel nanj. In mnogi so na pot pogrinjali svoje plašče, drugi pa so z dreves sekali zelenje in ga 
stlali po poti. In kateri so šli pred njim in za njim, so vzklikali: 
»Hosana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Blagoslovljeno prihajajoče kraljestvo našega očeta Davida! Hosana na višavah!« 

Mašni nameni od 1.4.2012 do 07. 04. 2012:
nedelja, 1.4. 7:30h – za farane

10h  Hladnikovi, obletna, Petkovec 37
14h – Križev pot, vodijo ga birmanci devete skupine

ponedeljek, 2.4. 
Velikega tedna

19h  Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81a

torek, 3.4. 
Velikega tedna

19h  Jesenovcovi, obletna, Rovte 83

sreda, 4.4. 
Velikega tedna

19h  Fani Gantar, dana iz Amerike
         Frančiška Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

Veliki četrtek, 
5.4. 

19h  starši in bratje Cigale, Petkovec 20

Veliki petek, 6.4.   15h – Križev pot (v Cerkvi) 
 19h – opravilo v čast Gospodovemu trpljenju

Velika sobota, 
7.4. 

 19h – začetek Velikonočne vigilije, 
sveta maša:  Andrej Rupert, obletna in starši  Rupert, Petkovec 13

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

1.4. Jakob Skvarča in Vilma Kunc Helena Rupnik in Klemen Jereb
5.4. Veliki četrtek, ob 19h: Franja Tušar in Vilma Kunc
6.4. Veliki petek,   ob 19h: Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda

7.4.
Velika sobota, ob 19h: Klemen Jereb, Metka Bogataj, Veronika Kavčič in 
Matjaž Gnezda 

8.4. Cilka Jereb in Vilma Kunc Karin Hladnik in Helena Rupnik
9.4. Jakob Skvarča in Marjana Kavčič Lovrenc Skvarča in Branka Jereb
15.4. Ana Lukančič in Marija Lukančič Marijana Kunc in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za  april Matjaž Gnezda

Velika noč Gospodovega vstajenja, slovesni praznik
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH     Jan 20,1-9
Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 8.4.2012 do 15.4.2012:
nedelja, 8.4.   7h –  Vstajenska procesija; sveta maša za farane

10h  Franc Istenič, Rovte 126
ponedeljek, 9.4. 
v Vel. osmini

7:30h  Franc Logar, obletna, Rovte 104
  10h   Slavka Novak, Petkovec 36

torek, 10.4.
v Vel. osmini

19h vsi  iz družine Lukančič, Rovte 127

sreda, 11.4.
v Vel. osmini

19h  Matija Zorec (Anžetova Mici), umrla v Argentini

četrtek, 12.4.
v Vel. osmini

19h  Neža Filipič, obletna, Rovte 17

petek, 13.4.
v Vel. osmini

19h  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

sobota, 14.4.
v Vel. osmini

  8h  Jakob Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
19h – za srečen zakon

nedelja, 
15.4.

2. Velikonočna – Bela -  Nedelja božjega usmiljenja
7:30h – za farane
10h  Janez Treven, Praprotno Brdo 17 (maša za otroke)

Ministriranje:
Teden od 1.4. do 8.4. Blaž Skvarča, Martin Kavčič in Pia Skvarča
Teden od 8.4. do 15.4. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 31.3. do 6.4. sk. 4, od 7.4. do 13.4. sk. 5, od 14.4. do 20.4.

Ostala oznanila:
*  Na šesto postno Cvetno ali oljčno nedeljo 1.4., se pri obeh mašah

bere Pasijon, kakor ga je zapisal evangelist Marko. Ob 10h je pri
kapelici  nasproti  župnišča  blagoslov  butar  in  zelenja,  nato  je
procesija v cerkev. Na čelu gre Križ in strežnika s svečama. Sveta maša
se prične z glavno mašno prošnjo.

*  Prilika za sveto spoved bo v velikem tednu v ponedeljek, torek in
sredo pol ure pred sveto mašo. 

* V sredo četrtega aprila bodo ob 17h v cerkvi vaje za vse ministrante,
da se pripravijo na obrede svetega tridnevja.

*  Verouk v Velikem tednu bo samo v ponedeljek in torek. Z rednim
veroukom bomo spet pričeli v ponedeljek 16. aprila. 

* Birmanci, ki ste si izbrali botra, pa je iz druge župnije in v njej živi,
do  konca  meseca  „marca“  prinesite  potrdilo  o  sposobnosti  za
birmanskega botra.



Velikonočno tridnevje, Velika noč:
Veliki  četrtek.  Ta  dan  je  v  vseh  škofijskih  stolnih  cerkvah  dopoldne
Krizmena  maša,  pri  kateri  škofje  posvetijo  sveto  Krizmo  in  blagoslovijo
Krstno in bolniško olje.
Spominjamo se postavitve svete evharistije (maše) in duhovništva. Ob 19h
je slovesna sveta maša, po zapeti Slavi zvonovi in orgle utihnejo. Po prošnji
po obhajilu je prenos najsvetejšega v božji grob, kjer so molitve, nato se
razkrijejo oltarji.
Veliki petek. - je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu. Ob
15h bo v cerkvi molitev Križevega pota. Ta dan je strogi post in zdržek.
Ob  19h  se  prične  Opravilo  v  čast  Gospodovemu  trpljenju:  branje  beril,
branje pasijona po Janezu, prošnje za vse potrebe, razkrivanje in češčenje
križa, prenos Najsvetejšega v božji grob in češčenje. Prenos kipa mrtvega
Jezusa v božji grob.
Velika  sobota.  -  ob  7h  zjutraj  je  pri  pokopališkem  križu  blagoslov
velikonočnega ognja.
Dopoldne v cerkvi tisti, ki nosite bandera svetilke in baldahin, le te postavite
na svoja mesta.
Blagoslov velikonočnih jedi: Rovtarske Žibrše ob 13:30h, 

Petkovec ob 14:15h, 
Rovte ob 15h.

Ob 19h začetek Velikonočne vigilije: blagoslov ognja in velikonočne Sveče,
hvalnica velikonočni Sveči, berila s psalmi in prošnje, Slava (zvonovi in orgle
se  oglasijo),  berilo  iz  Nove  zaveze  trikrat  ALELUJA,  evangelij  in  pridiga,
blagoslov krstne vode in krstnih obljub, prenos krstne vode v krstni kamen,
prošnje za vse potrebe, nadaljevanje svete maše z darovanjem. Na koncu
maše: pojdite v miru – ALELUJA.
K velikonočni vigiliji prinesite svečke.

*  Velika noč Gospodovega vstajenja. Ob 7h zjutraj se prične v božjem
grobu VSTAJENJE, nato se razvije procesija po krajevni navadi. Na začetku
procesije  gre  kip  vstalega  Zveličarja  (ALELUJA).  Po  končani  procesiji  je
zahvalna  pesem,  nato  pa  slovesna sveta  maša.  Vsi,  ki  ste  zadolženi  za
sodelovanje pri procesiji, poskrbite za lep in dostojen potek le-te. 
Na  Veliko  noč  je  pri  obeh  mašah  že  ustaljeno  darovanje  za  cerkev.  V
prihodnosti nameravamo preurediti kor in napraviti dve novi spovednici. Za
oboje je že napravljen načrt arhitekta Marinkota iz Ljubljane. Odvisno je od
denarnih sredstev. Zato vas prosim za velikodušnost pri darovanju, čeprav
vem, da so se razmere glede denarja precej spremenile. Vsak naj prispeva
po svojih zmožnostih in sposobnostih. 

* Na velikonočni ponedeljek bosta dve maši po nedeljskem redu, ker je dela
prost dan: ob 7:30h in ob 10h.

*  V sredo 11.4.  bo po večerni  maši  v veroučni  učilnici  srečanje za
starše prvoobhajacev. 

   

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

Oznanila od 1.4.2012 do 15.4.2012, Leto VIII. št. 7

VELIKONOČNO VOŠČILO

»Iz  velikonočnega  tridnevja  kot  vira  luči  napolnjuje  novi  čas  vstajenja  celotno
cerkveno leto s svojim sijajem,« uči Katekizem katoliške Cerkve (KKC 1168).

Zato Cerkev v zanosu vstajenjske vere poje: »Svetloba slavno vstalega Kristusa naj
prežene  temine  srca  in  duha«  (velikonočna  vigilija).  Temo  izdajstva  in  krvavi  pot
velikega četrtka kot simbol vsega notranjega trpljenja,  križ in poteptano pravičnost
velikega petka, grobno tišino in hlad groba velike sobote vedno razsvetljujejo žarki
velikonočnega jutra.

Vstali Gospod je središče naše vere, glavni razlog našega upanja in temelj smisla
življenja, ki se bo razcvetelo in dopolnilo z našim vstajenjem od mrtvih. On nam že v
sedanjem življenju  prinaša  duhovno polnost,  veselje  in  čar.  Velikonočno veselje  in
zavest odrešenja po Kristusu naj v vsej polnosti odmeva v teh dneh in vse leto v naših
srcih, v našem osebnem, družinskem in družbenem življenju. Naj se stalno razliva tudi
navzven po neutrudnem prizadevanju za večjo pravičnost v ljubezni. Pri tem naj bo
vstali Kristus naša moč, tolažba in vir resničnega krščanskega optimizma.

Slovenski  škofje želimo vam, dragi duhovniki,  redovniki,  redovnice, misijonarji  in
misijonarke,  pastoralni  sodelavci  in  sodelavke  pri  oznanjevanju,  v  bogoslužju  in
karitativnih dejavnostih, vsem rojakom po svetu, posebej pa vsem bolnim in ostarelim
in  vsem ljudem dobre  volje,  naj  vas  velikonočni  prazniki  napolnijo  in  obogatijo  z
obnovljeno vero, globoko radostjo, obiljem milosti in Božjega blagoslova.

Vaši škofje
************************************************************
„Kdo nam bo odvalil kamen …“(Mr 16,3). Večna ljubezen, ki se nam je 

razodela v Jezusu, odkrila v  evangeliju in darovala na Križu – naj vsem podari
tretji dan – sad ljubezni, vstajenje, optimizem in novo življenje …. 
Blagoslovljene velikonočne praznike vsem skupaj želi:   župnik

Voščilu se pridružuje župnijski pastoralni svet, župnijska Karitas in 
gospodarski svet.


