
5. Postna nedelja – Tiha nedelja

Evangelij: GREŠNIK NE SME OBSOJATI GREŠNIKA                                   Jn 8 1-11

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 17.3.2013 do 23. 03. 2013:
nedelja, 
17.3.

7:30h – za farane 
10h  Anton Artač, obletna in starši, Rovte 91; maša za otroke
14h – Križev pot – moli ga zakonska skupina Litanije in blagoslov

ponedeljek, 18.3. 18h  Jože Glogovšek, godovna, Petkovec 24
torek, 19.3. Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik

Začetek »Tedna družine«
  8h  Janeza in Jožefo Kunc, Rovte 64
18h  iz družine Jereb in  Marija Jereb, obletna, Rovte 41c

sreda, 20.3. 18h  Francka in Drago Janžek, Petkovec
četrtek, 21.3. 18h  Alojz in Pavla Jurca, obletna, Petkovec 19
Postni petek, 
22.3.  

18h – Križev pot; 
         Minka Treven in  Marica Mlinar, Petkovec 11b

sobota, 23.3. Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik
Sklep »Tedna družine«
  8h  Jožefa Trpin, godovna, Rovte 126

(Nadaljevanje s prve strani)

… v vstajenje mesa... - radikalno preobrazbo. Za kristjane sta telo in duša
neločljivo povezana v obljubi  nesmrtnosti.  Ob koncu časov, ob ponovnem
Kristusovem prihodu, bodo umrli vstali  v novo življenje, v obliki,  ki je ne
poznamo. Živeli bomo v poveličanem telesu. Nemogoče je opisati, kakšna bo
ta preobrazba, ta radikalna novost. Toda Kristjani verujemo, da bomo živeli s
Kristusom, smrti se ne bojimo. Smrt je prehod v novo življenje.

…  in večno življenj... - v resnično življenje, ki presega naše meje. Večno
življenje je življenje po smrti, ki nam ga obljublja Bog. Je življenje resnice in
ljubezni.  Danes lahko okušamo le predo-kus božjega kraljestva.  V nekem
smislu  že  imamo izkušnjo  večnega življenja,  vendar  slednje  kliče  k  polni
uresničitvi,  ki bo šele prišla.  Lahko bi  rekli,  da je večno življenje nevidna
razsežnost  naše  aktualnosti;  je  gledanje  Boga  takšnega,  Kakršen  je  v
skrivnostni novosti, ki spreminja svet.

AMEN.    Ta  hebrejska  beseda  označuje  trdnost.  »Tako  bodi«!,  »To  je
resnica«.  »Tako  je«.  Jezus  jo  pogosto  uporablja,  da  bi  podkrepil  jasnost
svojih trditev. Amen, amen. V krščanskem izročilu amen označuje celovito
sprejemanje vere.

              (Povzeto po : Naša pastorala št. 42, dr. Mojca Bertoncel) 

6. Postna – Cvetna nedelja
    Nedelja Gospodovega trpljenja

Evangelij: PASIJON PO LUKU                                                          Lk 22,14-23,56

    Mašni nameni od 24.3.2013 do 31.3.2013:
nedelja, 24.3. 7:30h - za farane

10h – Blagoslov butar in zelenja pri kapelici nasproti župnišča,
          sprevod v cerkev;
        Jože In Gabrijela Kržišnik, godovna, Rovte 5
14h – Križev pot – molijo ga bralci beril, litanije z blagoslovom.

ponedeljek, 25.3. 
Velikega tedna

18h  starši Molk in Laknar, godovna, Rovtarske Žibrše 9

torek, 26.3.
Velikega tedna

18h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127

sreda, 27.3.
Velikega tedna

18h  Ivanka in Andrej Gabrovšek, Petkovec

Veliki četrtek, 
28.3.

18h  Marija in Franc Cigale, godovna, dano iz Logatca

Veliki petek, 29.3. Veliki pretek Gospodovega trpljenja
15h – Križev pot; 
18h – Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju

Velika sobota, 
30.3. 

 7H – blagoslov velikonočnega ognja
18h – Velikonočna vigilija; sveta maša:

    iz družine Kunc, obletna, Rovte 16
Prehod na poletni čas – kazalce eno uro naprej!

nedelja, 31.3. Velka noč gospodovega vstajenja, slovesni praznik
  7h – Velikonočna procesija, zahvalna pesem; Sveta maša za farane
 10h  Janez in Marija Brenčič obletna, Petkovec 14

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
17.3. Matjaž Gnezda in Vilma Kunc Branka Jereb in Karin Hladnik
19.3.  ob 8h Marija Lukančič in Franja Tušar ob 18h Jerneja Kunc in Matjaž Gnezda
23.3.  ob 8h Cilka Jereb
24.3. Cilka Jereb in Jakob Skvarča Metka Bogataj in Lovrenc Skvarča
28.3. ob 18h Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
29.3. ob 18h Veronika Kavčič in Pia Skvarča
30.3 ob 18h Helena Rupnik, Marjana Kavčič, Branka Jereb in Vilma Kunc
31.3. Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča Klemen Jereb in Lovrenc Skvarča

Pogrebne maše za marec Vilma Kunc



Ostala oznanila:
*  Na peto postno nedeljo 17.3. je pri maši ob 10h maša za otroke.

Otroci od četrtega leta starosti se ob 9:45h zberite v veroučni učilnici, kjer
se boste z gospo Karin in Metko pripravili na sveto mašo. Ob koncu maše se
nam boste pridružili v cerkvi in povedali o svoji pripravi.

* V ponedeljek 18.3. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas.

* Na slovesni praznik sv. Jožefa 19.3. bosta sveti maši ob 8h in 18h.
Ta dan pričnemo tudi »Teden družine«, ki ga bomo zaključili v soboto
23.3., ko obhajamo samo liturgično praznik Gospodovega oznanjenja Mariji.
Teden  družne  bo  potekal  pod  geslom:  »Leto  vere  v  družini«.  Želi  nas
spodbuditi, da bi se o svoji veri, svojem odnosu do Boga kaj več pogovarjali
in spoznali, da je lepo biti veren in živeti v verni krščanski družini.

*  V sredo 20.3. ob 19h je srečanje za člane ŽPS v veroučni učilnici.
Tema  srečanja  je:  Pastoralni  izzivi  –  drugi  del  (Franc  Hozjan,  Naše
poslanstvo št. 46, str. 28). pogovoriti se moramo tudi o velikem tednu.

* Ker letos pade praznik Gospodovo oznanjenj Mariji v Veliki teden, je
zaradi tega prestavljen na soboto 23.3. Sveta maša bo ob 8h. Praznik
obhajamo samo liturgično, samo s slovesno mašo, ki bo v cerkvi.

* Šesta postna nedelja je Cvetna ali Oljčna nedelja, ko se spominjamo
Jezusovega slovesnega vhoda iz Betanije  v Jeruzalem. Vsakoletni
blagoslov butar oljčnih vejic in drugega spomladanskega zelenja bo
ob 10h pri kapeli nasproti župnišča, nato je procesija v cerkev. Pri
maši se bere Pasijon – poročilo o Jezusovem trpljenju, kakor ga je zapisal
evangelist Luka (Leto C).
Popoldne ob 14h je pobožnost Križevega pota, litanije in blagoslov.

* Verouk v Velikem tednu bo samo v ponedeljek in v torek.

* Spovedovanje veroučencev bo v tednu po peti postni nedelji.

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

 Ministriranje:
Teden od 17.3. do 24.3. Martin Kavčič in Timotej Treven
Teden od 24.3. do 31.3. Alen Bogataj, Aljaž Trpin in Jure Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 5, od 16.3. do 22.3. sk. 6, od 23.3. do 29.3. sk. 7, od 30.3. do 5.4.

   

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

Oznanila od 17.3.2013 do 31.3.2013, Leto IX. št. 6

Verujem – apostolska veroizpoved

...Sveto Katoliško Cerkev... - Naloga, ki jo je treba še dokončati. Cerkev je
občestvo, zbrano, da prisluhne veseli novici o Jezusovem vstajenju. Označuje
skupnost, ki se spreobrača ob evangeliju in se hrani z Evharistijo. Cerkev je
sveta, ne zato, ker bi bila to iz lastnih moči, ampak ker takšno želi Bog. Vsak
dan  znova  mora  postati  podobna  Božjemu  srcu.  Da  je  Cerkev  Katoliška
označuje, da je vesoljna, da mora v različnosti sprejemati vse ljudi. To je bolj
naloga,  ki  jo  je  treba  še  dokončati,  kot  potrditev  dejstva.  Medsebojna
povezanost krajevnih Cerkva zagotavlja rimski škof, papež.

...Občestvo  svetnikov...  -  vsi  smo povabljeni,  da  bi  živeli  Evangelij.  Vsi
krščeni smo poklicani k svetosti, k življenju po Evangeliju. Praznik  vseh svetih
tako združuje  vse,  znane in neznane ljudi,  ki  gradijo  to  občestvo.  Njihova
pričevanja,  zgledi,  različnost  oblikujejo  obzorje  vsem  kristjanom,  ko  smo
povabljeni, da vsak na svoj način živimo vedno bolj skladno z Evangelijem. To
občestvo označuje  vse dobrine,  ki  jih  po zakramentih  prejemamo, kot sad
deležnosti v življenju Jezusa Kristusa in nas vodijo k svetosti.

...odpuščanje grehov...  - Bog nam želi podeliti svojo milost. Bog nam želi
odpustiti grehe. Želi nam podeliti svojo milost. Odpustiti je za ljudi nekaj zelo
težkega.  Da  bi  bili  zmožni  odpuščanja,  potrebujemo  izkušnjo,  kako  Bog
odpušča  in  osvobaja.  Greh  označuje  zavestna  in  uresničena  dejanja,  ki
človeka  ločujejo  od  Boga.  Označujejo  človekovo  zavrnitev  življenja  po
Evangeliju.  Sveti  Pavel  pravi:  »Ne  delam  namreč  dobrega,  ki  ga  hočem,
marveč delam zlo, ki ga nočem«. (Rim 7, 19) Kristjani verujemo, da Bog ljubi
brezpogojno,  da  neprenehoma  čaka,  da  se  vrnemo  k  njemu.  Greh  je  za
kristjane seme smrti, označuje pot, ki je nasprotno tisti,  na katero človeka
vabi njegov sovražnik.                                                                         >>


