
 Velka noč gospodovega vstajenja- slovesni praznik
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH       Jn 20 1-9
Evangelij po Janezu
Prvi dan tedna je Marija Magdalena zgodaj, ko je bila še tema, šla h grobu in videla, da je kamen 
od groba odvaljen. Tekla je torej in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus 
ljubil, in jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni 
drugi učenec sta se torej odpravila in šla h grobu. Skupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec prehitel 
Petra in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl na tleh povoje – vendar ni vstopil. Tedaj je 
prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, 
ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je 
vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval. Nista še namreč umela 
pisma, da mora vstati od mrtvih. 

 Mašni nameni od 31.3.2013 do 06. 04. 2013:
nedelja, 
31.3.

 7h – Velikonočna procesija, zahvalna pesem; Sveta maša za farane
 10h  Janez in Marija Brenčič obletna, Petkovec 14

ponedeljek, 1.4. 
v vel. osmini

7:30h  Rudi Nartnik, obletna, Rovte 29
10h  Frančiška, Marjan in Franc Celarc, dano Rovte 82j

torek, 2.4. 
v vel. osmini

19h  Frančiška Rupert, osmi dan, Petkovec 13
       

sreda, 3.4. 
v vel. osmini

19h  Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81a
        Frančiška Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

četrtek, 4.4. 
v vel. osmini

19h  Marija Horvat, obletna, dano iz Logatca

Prvi petek, 5.4.  
v vel. osmini

19h   Franc Logar, trideseti dan, Rovte 57

Prva sobota, 6.4.
v vel. osmini

  8h  Janez Treven, dano Ivanje Selo

(Nadaljevanje s prve strani)
Ko je Jezus Marijo poklical po imenu, je bila tako iz sebe, da je stekla k

njemu in ga hotela objeti. On pa jo je posvaril:  »Ne oklepaj se me, kajti
nisem še šel  gor k Očetu« (Jn 20,17). Marija je hotela objeti  Jezusa kot
prijatelja, ljubljenega učitelja iz Nazareta, ki jo je ozdravil  in brezpogojno
ljubil. Toda zanjo je napočil čas, da se ga oklene ne le kot prijatelja, ampak
tudi  kot  vstalega  Gospoda  vsega  stvarstva.  Marijina  vera  je  temeljila  na
Jezusu, ki ga je lahko videla in slišala, ter se ga dotaknila, zdaj pa se je
morala usmeriti k Jezusu, ki ji bo govoril v notranjosti po Svetem Duhu.

Jezus ni zavračal Marije, ampak je hotel njeno vero dvigniti na novo raven.
Hotel ji je dati vedeti, da bo še vedno z njo, četudi bo odšel. Vselej bo v
njenem srcu, govoril ji bo besede ljubezni in modrosti ter ji svetoval. Z njo
bo po njenih bratih in sestrah po evharistiji, vendar bo morala njena vera
temeljiti na Jezusu, v katerega je verovala, vendar ga ni videla – Jezusu, ki
ga je ljubila  kot vedno, vendar ga bo poslej doživljala po zaupanju, veri in
upanju. Čas je bil, da Marija začne hoditi po poti vere, ne vida.

Če bi bila danes tukaj, bi nas najbrž spodbujala takole: »Jezus, verujem,
da si vstali Gospod. Verujem, da živiš v mojem srcu. Zaupam, da imaš rad
mene in mojo družino in da nas nikoli, ne boš zapustil.  Gospod, verujem.
Pomagaj moji veri, da bo iz dneva v dan vedno bolj rastla«.

2. Velikonočna nedelja – Bela, nedelja božjega usmiljenja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                                              Jn 20,19-31

Evangelij po Janezu

 Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz strahu
pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je bil to rekel, jim
je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel:
»Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje
in jim govoril:  »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se imenuje Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je Jezus prišel.
Pripovedovali  so mu torej  drugi  učenci:  »Gospoda smo videli.« On pa jim je  rekel:  »Ako na
njegovih rokah ne vidim znamenja žebljev in svojega prsta ne vtaknem v znamenja od žebljev in
svoje roke ne položim v njegovo stran, ne bom veroval.«  Čez osem dni so bili njegovi učenci
zopet notri in Tomaž med njimi. Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam
bodi!« Potem reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj svojo roko in jo
položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« Tomaž mu odgovori: »Moj Gospod in moj
Bog!« Jezus mu reče: »Ker si me videl, veruješ; blagor tistim, ki niso videli in so verovali.«
Še mnogo drugih znamenj je storil Jezus vpričo svojih učencev, katera niso zapisana v tej knjigi.
Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus – Kristus, božji Sin, in da bi po veri imeli življenje
v njegovem imenu. 

    Mašni nameni od 7.4.2013 do 14.4.2013:
nedelja, 7.4. 7:30h - za farane

10h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12
ponedeljek, 8.4. 19h  Pavel in Andrej Gabrovšek, Petkovec
torek, 9.4. 19h  Brigita Lukan, sosedje
sreda, 10.4. 19h  Jože Treven, obletna in godovna, Rovte 4a
četrtek, 11.4. Sv. Stanislav, škof in mučenec

19h  Marija Brenčič, dano Rovte 158
petek, 12.4. 19h  Avgust in Katarina Oblak, Rovte 5
sobota, 13.4. Sv. Martin I, papež in mučenec

  8h  Anica Slabe, Petkovec 33
nedelja, 14.4. 3. Velikonočna nedelja

7:30h – za farane
   10h – v zahvalo za osemdeset let življenja

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
31.3. Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča Klemen Jereb in Lovrenc Skvarča
1.4.   Metka Bogataj in Beti Reven  Jerneja Kunc in Pia Skvarča
7.4. Marja Čuk in Franja Tušar Branka Jereb in Karin Hladnik

14.4. Vilma Kunc in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Helena Rupnik
Pogrebne maše za April Metka Bogataj



Ostala oznanila:
* Na velikonočno nedeljo je ob 7h zjutraj začetek vstajenske procesije

pri  božjem grobu.  Če bo ugodno vreme bo šla  procesija  skozi  naselje
Rovte, sicer bo krajši obred v cerkvi. Po procesiji je zahvalna pesem, nato
se maša običajno nadaljuje.
Vstajensko procesijo bo vodil in mašo daroval msgr. mag. Franci Petrič.
Pri obeh mašah je običajno darovanje za cerkev, tokrat z namenom
za  obnovo  oltarja  in  sanacijo  ometa  v  cerkvi  sv.  Hieronima  na
Petkovcu. Darovanje priporočam.

*  Velikonočni ponedeljek 1.4. je dela prost dan, zato bosta maši po
nedeljskem redu ob 7:30h in ob 10h.

* Od torka 2.4. bodo delavniške maše, razen sobote, ob 19h.
* V četrtek 4.4. po večerni maši ob 19h bo v veroučni učilnici srečanje

za starše letošnjih prvoobhajancev.
* Za prvi petek v mesecu aprilu 5.4. bom v dopoldanskem času obiskal

in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili
litanije  Srca  Jezusovega  in  posvetilno  molitev,  ter  prejeli  blagoslov  z
Najsvetejšim.

*  Na prvo soboto 6.4. bomo po maši zmolili litanije Matere Božje in
molili  za nove duhovne poklice ter  prejeli  blagoslov. To je ena od
petih  sobot,  ki  je  vključena  v  pripravo  posvetitev  slovenskega  naroda
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

* Verouka v tednu po Veliki Noči ne bo!
*  Na tretjo  velikonočno  nedeljo  14.4.  pričenjamo teden  molitve  za

duhovne poklice.
**************************************************************

Ob  praznovanju  letošnje  Velike  noči  voščim  vsem  faranom
blagoslovljen praznik Jezusovega vstajenja, ki nam odpira vrata v
naše vstajenje in vstajenje tistih, ki vanj verujejo in ga v zvestobi
pričakujejo.

                                                    Župnik
**************************************************************

 Ministriranje:
Teden od 31.3. do 7.4. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 7.4. do 14.4. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 7, od 30.3. do 5.4. sk. 8, od 6.4. do 12.4. sk. 9, od 13.4. do 19.4.

  

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

Oznanila od 31.3.2013 do 14.4.2013, Leto IX. št. 7

Pot Marije Magdalene do vstajenske vere
Veliki  petek  je  bil  najhujši  dan  v  življenju  učencev.  Pretres  spričo

Jezusovega prijetja in križanja je bil še svež, poleg tega pa so morali začeti
razmišljati  o  prihodnosti  brez  učitelja,  ki  so  ga  tako  dolgo  spremljali.
Predstavljajmo si kako so se počutile Marija Magdalena in druge žene, ki so
šle mazilit Jezusovo truplo. Pomislimo na druge skrite v zgornji dvorani, ki so
se bali za življenje in se spraševali, ali bodo lahko sploh še kdaj lahko živeli
kot  prej.  Zamislimo  si  občutek  groze  in  izgube,  ki  je  preveval  Kleopa  in
njegovega sopotnika, ko sta potovala v Emavs. 

Pobliže spoznajmo zgodbo o Mariji Magdaleni. Jezus je večkrat rekel, da ne
bo samo umrl, marveč bo tretji dan vstal od mrtvih. A čeprav je Marija slišala
to obljubo, je prišla k grobu, da bi mazilila mrliča, ne da bi pozdravila vstalega
Gospoda. Ko je zagledala prazen grob, bi se lahko spomnila Jezusovih besed
in verovala. Vendar ni bilo tako. Stekla je nazaj k drugim in rekla »Gospoda so
vzeli iz groba in ne vemo kam so ga položili« (Jn 20,2). 

Marija  bi  lahko  rekla,  da  veruje.  Lahko  bi  dejala  »Mogoče  je  Jezus  res
vstal«. Toda zanjo je bil še vedno mrtev. Prazen grob je bil edini dokaz, za
katerega se je zmenila; ne za Jezusove čudeže in obljube, ki jih je naredil.
Prazen  grob,  odvaljen  kamen,  vse  priložnosti,  ko  Jezusa  videla  delati
nemogoče, vse to bi jo lahko spodbudilo, da bi verovala, vendar preprosto ni
prišla do tega.

Toda čeprav je bila Marijina vera na preizkušnji, je njena ljubezen do Jezusa
ostala neomajna. Poglejmo njene solze, strtost ob Jezusovi smrti in vztrajno
iskanje.  To  niso  dejanja  brezbrižnega  človeka.  Marija  resda  ni  popolnoma
razumela njegove obljube, vendar ga nikoli ni zapustila. 

Pravzaprav lahko rečemo celo, da je bila njena ljubezen temelj njene vere.
Podpirala jo je. Dala ji je moč, da ga je še naprej iskala in ni obupala nad
njim. To je eno najpomembnejših sporočil zgodbe o Mariji Magdaleni. Kakor
njo lahko tudi nas ljubezen do Jezusa podpira v tistih trenutkih, ko je naša
vera na preizkušnji.  Ne glede na vprašanja,  ki  vznikajo  v naših  mislih,  se
lahko  ves  čas  spominjamo  prejšnjih  priložnosti,  ko  smo  začutili  Jezusovo
ljubezen in ko nam je omečila srce.                                                     >>


