5. Postna nedelja - Tiha

4. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ODPRE OČI SLEPOROJENEMU
Evangelij po Janezu

Jan 9,1.6-9.13-17.34-38

Mimo gredoč je videl človeka, ki je bil od rojstva slep. Ko je bil to izgovoril, je pljunil na tla, s
slino naredil blata, mu pomazal z blatom oči in mu rekel: »Pojdi, umij se v Siloi!« (kar pomeni
Poslani). Šel je torej in se umil in, ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da
je bil berač, so govorili: »Ali ni ta tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so trdili: »On je,« drugi:
»Nikakor, ampak podoben mu je.« Peljali so ga, poprej slepega, k farizejem. Bila pa je sobota, ko
je Jezus naredil blato in mu odprl oči. A tudi farizeji so ga izpraševali, kako je spregledal. On pa
jim je rekel: »Blata mi je del na oči in sem se umil in vidim.« Sedaj so nekateri izmed farizejev
govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne praznuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešen
človek mogel delati taka znamenja?« In bil je razpor med njimi. Tedaj zopet rečejo slepemu:
»Kaj praviš ti o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.« Odgovorili so mu: »Ves si
v grehih rojen, pa nas boš ti učil?« In so ga pahnili ven. Jezus je slišal, da so ga pahnili ven; in ko
je naletel nanj, mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« Odgovoril je: »Gospod, kdo je, da bi
veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga in s teboj govori: ta je.« In odgovoril je: »Verujem,
Gospod.« In se je vrgel predenj.

Mašni nameni od 30.3.2014 do 05. 04. 2014:

nedelja,
30.3.

Prehod na poletni čas – kazalci eno uro naprej!
7:30h – za farane
10h vsi  Jože Trpin, godovna in  Kolencovi, Petkovec 28
14h – Križev pot z blagoslovom. Vodijo ga birmanci 8. razreda
ponedeljek, 31.3. 19h  Janez Kogovšek, dano iz Logatca
torek, 1.4.
19h  Marija Lazar, osmi dan, Rovte 26
sreda, 2.4.
Sv. Frančišek Paolski, puščavnik
19h  Janez Kunc, dano Rovte 88
 Frančiška Treven, obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven
četrtek, 3.4.
19h  Marjan Pirih, umrl v Avstraliji, dano Rovte 82g
petek, 4.4. prvi
19h Križev pot;  Hladnikovi, obletna, Petkovec 37
postni
sobota, 5.4. prva Sv. Izidor, škof in cerkveni učitelj
duhovniška
Dan celodnevnega češčenja v župniji
8h  Marija Horvat, obletna, dano od sestre iz Reke
10h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117
18h  Miro in Jože Treven, Rovte 106
(Nadaljevanje iz prve strani)
Na vasi tudi precej ljudi pripravlja zelenje za blagoslov kar doma. Način, kako ga
sestaviti, se prenaša iz roda v rod. Tradicija je marsikje izredno zakoreninjena, saj je
celo določeno, iz katerega grma smejo vzeti kakšno vejo (S. A. Stritar). Tudi to, kdo
reže veje in sestavlja cvetno butaro, je v prenekateri družini že naprej določeno.
Vendar lahko v sosednji hiši veljajo za ista opravila drugačne zakonitosti.
Včasih so zelenje pripravljali odrasli (otroci le ponekod) po hišah, vsaka hiša zase.
Danes se marsikje zberejo veroučne, zakonske skupine, ali nekaj družin v župnišču,
skupaj naberejo zelenje in tako napravijo tudi lep izlet, pa še pripravijo vse potrebno.
Medse povabijo koga, ki zna vezati butaro. Naučil jih, kako se vse lepo, trdno poveže
in okrasi. To je tudi priložnost, da mlajši kaj izvedo o pomenu in simboliki posameznih
sestavin, pomenu obreda v cerkvi in podobno.
>>

Evangelij: JEZUS JE VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE
Evangelij po Janezu

Jan 11,3-7.17.20-27.33-45

Sestri sta mu torej sporočili: »Gospod, glej, ta, ki ga ljubiš, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel:
»Ta bolezen ni za smrt, ampak v božjo slavo, da se po njej poveliča božji Sin.« Jezus je ljubil
Marto in njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je
bil, potem pa je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo!« Jezus je tedaj prišel in ga dobil, ko je bil
že štiri dni v grobu. Ko je torej Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti, Marija pa je
sedela doma. Marta je Jezusu rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bil umrl. A tudi zdaj
vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga poprosiš.« Jezus ji reče: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu
odgovori: »Vem, da bo vstal ob vstajenju, poslednji dan.« Jezus ji reče: »Jaz sem vstajenje in
življenje. Kdor veruje v mene, bo živel, tudi če umrje; in kdor koli živi in veruje v mene, vekomaj
ne bo umrl. Veruješ to?« »Dà, Gospod,« mu reče: »jaz verujem, da si ti Kristus, božji Sin, ki mora
priti na svet.« Ko jo je tedaj Jezus videl, da joka in da jokajo Judje, ki so prišli z njo, se je v duhu
raztožil; in zadrhtel je ter je rekel: »Kam ste ga položili?« Rečejo mu: »Gospod, pridi in poglej!«
In Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je ljubil!« Nekateri izmed njih pa so
rekli: »Ali ni mogel on, ki je oči odprl slepemu, tudi storiti, da bi ta ne umrl?« Jezus se spet raztoži
in gre h grobu. Bila je to votlina in k njej je bil prislonjen kamen. Jezus veli: »Odvalite kamen!«
Marta, sestra umrlega, mu reče: »Gospod, že dehni; kajti že četrti dan leži.« Jezus ji reče: »Ali ti
nisem dejal, da boš videla božjo slavo, če boš verovala?« Odvalili so torej kamen. Jezus pa je
povzdignil oči kvišku in rekel: »Oče, zahvalim te, da si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vselej
uslišiš, toda zaradi okoli stoječega ljudstva sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to
izrekel, je z močnim glasom zaklical: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven, na nogah in rokah
povezan s povoji, in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim reče: »Razvežite ga in pustite, naj
hodi.« Mnogo Judov, ki so bili prišli k Mariji in so videli, kaj je storil, je verovalo vanj;

Mašni nameni od 6.4.2014 do 13.4.2014:
nedelja, 6.4. 7:30h – za farane
10h  Marija Lazar in Anton Lazar, Petkovec 19
14h – Križev pot z blagoslovom, Vodijo ga birmanci 9. razreda
ponedeljek, 7.4. Sv. Janez Krstnik de la Salle, redovnik
19h  Jeršič, dano iz Ljubljane
torek, 8.4.
19h  Marica Mlinar in Minka Treven, Petkovec 11b
sreda, 9.4.
19h  Starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38
četrtek, 10.4.
19h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12
petek, 11.4.
Sv. Stanislav, škof in mučenec
postni
19h Križev pot;  starši in brat Celarc, Rovte 82j
sobota, 12.4.
8h  Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81a
6.
Postna–Cvetna nedelja - Nedelja Jezusovega trpljenja
nedelja,
7:30h
– za farane
13.4.
10h blagoslov butar in zelenja;  Tomaž Reven, godovna, Rovte 54
14h – Križev pot z blagoslovom. Vodijo ga ministranti
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Danes med cvetno nedeljo in veliko nočjo zaživijo številne otroške delavnice, v
muzejih in galerijah, skoraj vedno se učijo izdelovati butare in krasiti pirhe. Zato
priprava butar, danes spet postaja zanimivo in resno opravilo za mlado in staro.
(povzeto po: Damjan J. Ovsec:praznovanje pomladi in velike noči).

Ostala oznanila
* V sredo 2.4. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema
srečanja je: spodbujanje branje božje besede v naši župniji. Na poti k
izvirom, št. 5 str. 21.
* Za prvi petek 4.4. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne
in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca
Jezusovega in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
* V soboto 5.4. je v župniji dan celodnevnega češčenja svetega
Rešnjega Telesa in Krvi. Svet maše bodo ob 8h, 10h in 18h. Dopoldne
od pol osmih bo prilika za sveto spoved, prav tako tudi popoldne od 15h
dalje. Vzemite si ta dan čas in pridite k osebni molitvi in k češčenju.
* Na peto postno nedeljo 6.4. bo ob 15h v župnijski cerkvi na Vrhniki srečanje
mešanih cerkvenih pevskih zborov vrhniške dekanije – revija, na katerem bo
sodeloval tudi mešani cerkveni pevski zbor naše župnije.
* V tednu po peti postni nedelji bo spovedovanje veroučencev.
* V sredo 9.4. bo po večerni maši srečanje za starše tretjega razreda –
prvo obhajancev.
* S cvetno ali oljčno nedeljo pričnemo v Cerkvi »Veliki teden«.
Blagoslov butar in zelenja bo ob lepem vremenu pri kapeli nasproti
župnišča, sicer pa v cerkvi. Med mašo se bere Pasijon: Trpljenje našega
Gospoda Jezusa Kristusa, kakor ga je zapisal evangelist in apostol Matej.
* Oljčne vejice za cvetno nedeljo boste prejeli na nedeljo prej po
svetih mašah.
Nova Slovenska Zaveza in župnija Grahovo vabita v nedeljo, 6. aprila ob 15.
uri k spominski maši in slovesnosti ob blagoslovu na novo postavljenih
farnih plošč v Spominskem parku v Grahovem pri Cerknici.

Bralci nedeljskih beril:
Datum
30.3.
5.4.

Jutranja ob 7,30h
Dopoldanska ob 10h
Metka Bogataj in Beti Reven
Mojca Skvarča in Klemen Jereb
Ob 8h Beti Reven in Marjana Kavčič
Ob 10h Helena Rupnik in Branka Jereb
Ob 18h Jerneja Kunc in Tadeja Gnezda
6.4.
Veronika Kavčič in Franja Tušar
Marja Čuk in Mojca Skvarča
13.4.
Vilma Kunc in Marija Lukančič
Jerneja Kunc in Pia Skvarča
Pogrebne maše za april
Mojca Skvarča

Ministriranje:
Teden od 30.3. do 6.4.
Teden od 6.4. do 13.4.

Alen Bogataj in Martin Kavčič
Timotej Treven in Anže Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 11, od 29.3. do 4.4.

sk. 12, od 5.4. do 11.4.

sk. 13, od 12.4. do 18.4.

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

Oznanila od 30.3.2014 do 13.4.2014, Leto X. št. 7
BLAGOSLOV ZELENJA IN BUTAR
Med Slovenci skoraj ni kraja, kjer na Cvetno nedeljo ne bi nosili k blagoslovu šopov
in snopov zelenja in butar. Blagoslavljanje zelenja je stara krščanska navada, ki je bila
izpričana že v 9. stoletju. V Evropi je v resnici prekrila, kot vemo, arhaično,
predkrščansko obredje, ki se je vrstilo okrog določenih vrst »Svetega rastlinja«, okoli
gajev, dreves, grmov, zelišč, cvetlic, ki naj bi pospeševalo rast, plodnost, razcvet,
vitalnost, zdravje- skratka življenje-ter odganjalo zle čare, demone, coprnice, bolezni
in varovalo pred strelo, točo, ognjem in drugimi ujmami. To vlogo je z novo religijo
prevzel »žegnan les« kot zakramental. Z močjo cerkvenih blagoslovov naj bi ohranil
vsega hudega ljudi in vse kar pride z njim v stik. Blagoslovljeno zelenje in še posebej
oljčna vejica so postali posvečen predmet, ki ima zlasti duhovne učinke.
V spomin na slovesni Jezusov vhod v Jeruzalem nosijo Kristjani na cvetno nedeljo v
cerkev različno zelenje, da bi s tem slavili Kristusovo zmago nad smrtjo, ki jo je
dosegel po trpljenju velikega petka. Različno pomladno zelenje, ki naznanja novo
življenje v naravi po dolgi zimi, naj bi bilo vernikom znamenje nepremagljivega
večnega življenja in Kristusove zmage nad hudobijo, zlom in smrtjo. Glede na razlago
šege so danes verniki, ki se udeležujejo bogoslužja cvetne nedelje, kakor nekdanja
Hebrejska množica s palmami. Aktivno so vključeni v obnavljanje in podoživljanje
evangeljskega dogodka, tako, da pripravijo oljčne veje ali drugo zelenje, to nosijo v
sprevodu, pojejo psalme, v zboru odgovarjajo. Danes mladi posamezniki berejo
Pasijon po vlogah, kar kaže nagnjenost k nazornejši vključitvi v obred. Niso le pasivni
gledalci obreda, ampak sodobni akterji v nekoč »igranem obredu«. (R. Koštiál). V
bistvu pa se obred ne konča v cerkvi in ne tega dne, pač pa se njegova moč in
sporočilnost prenese prek vernikov z blagoslovljenim zelenjem domov-v vsakdanje
življenje posameznika, v družinski krog, v vaško skupnost. Seveda je imelo zelenje
lahko tudi bolj posvetno vlogo, ki pa je bila še vedno simbolična.
Tako so v Stražišču pri Kranju, pa tudi v okoliških vaseh pred veliko nočjo nabirali
mačice, ki so potem za praznike krasile mizo. Med nabiranjem so prepevali: »Mačice
ob vodi, saj je velika noč, že prišla do naših že prišla do naših pohlevnih koč. Kaj boš
pa prinesla našim malčkom v dar? Pirhov, potičic - hrena pa nikar«!
>>

