6. Postna nedelja – Cvetna nedelja Jezusovega trpljenja
Pasijon: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA

Mt 26,14-57;27,1-66

Mašni nameni od 13.4.2014 do 19. 04. 2014:

nedelja,
13.4.

7:30h – za farane
10h blagoslov butar in zelenja;  Tomaž Reven, godovna, Rovte 54
14h – Križev pot z blagoslovom. Vodijo ga ministranti
ponedeljek, 14.4. 19h  Logar, obletna, Rovtarske Žibrše 24
Velikega tedna
torek, 15.4.
19h  iz družine Pivk, Rovtarske Žibrše 27
Velikega tedna
sreda, 16.4.
19h  starša in Brat Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 1
Velikega tedna
Veliki četrtek,
Spominski dan postavitve evharistije in duhovništva
17.4.
9h v ljubljanski stolnici »Krizmena maša«
19h  Marija Cigale in Franc, godovna, Rovtarske Žibrše 42
Veliki petek, 18.4. Spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu
15h Križev pot (v Cerkvi);
19h – Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju
Velika sobota,
7h – blagoslov vode in velikonočnega ognja
19.4.
Blagoslov velikonočnih jedil: Rovtarske Žibrše ob 13:30h,
Petkovec ob 14:15h, Rovte ob 15h
19h Velikonočna vigilija;
 starši in brata Cigale, obletna, Petkovec 20

Ostala oznanila
* Na Cvetno nedeljo 13.4. bo ob primernem vremenu blagoslov butar in
drugega spomladanskega zelenja pred mašo ob 10h pri kapeli nasproti
župnišča. Sicer pa v cerkvi. Med obema mašama je branje pasijona:
»Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa«, kakor ga je zapisal
apostol in evangelist Matej. S cvetno nedeljo pričenjamo v Cerkvi »Veliki
teden«; Od velikega četrtka naprej pa Sveto velikonočno tridnevje.
* Verouk bo v velikem tednu samo v ponedeljek in torek.
* Prilika za spoved bo pol ure pred sveto mašo v Velikem tednu v ponedeljek,
torek in sredo.

* V tednu po veliki noči ni verouka.
* Spraševanje Birmancev, preverjanje znanja bo v tednu po Veliki
noči v torek, v sredo in četrtek popoldne od 15h do 18h.
* Na god sv. Marka 25.4. je Markova procesija skozi naselje Rovte.
Prične se ob 18:30h in konča v cerkvi, kjer bo sveta maša. To je prva od
treh prošnjih procesij.
* Na drugo Velikonočno nedeljo 27.4. Belo nedeljo bosta v Rimu razglašena
za svetnika: papež Janez XXIII in papež Janez Pavel II. Vsak na svoj
način sta zaznamovala življenje Cerkve v svojem obdobju in času.

Ministriranje:
Teden od 13.4. do 30.12.
Teden od 30.12. do 30.12.

Matej Gnezda in Jure Kunc
Jerica Cigale in Ambrož Cigale

Velikonočna nedelja

Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH
Evangelij po Janezu

Jan 20,1-9

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 20.4.2014 do 27.4.2014:
nedelja, 20.4. 7h začetek vstajenske procesije v Božjem grobu;
sveta maša za farane
10h  Jože in Gabrijela Kržišnik, Rovte 5
Velikonočni
7:30h  Rudi Nartnik, obletna, Rovte 29
ponedeljek, 21.4.
10h  Franc in Marija Cigale, Obletna, Rovtarske Žibrše 20
torek, 22.4. v
19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158
velikonočni osmini
sreda, 23.4. v
19h  starši Bradeško in Ivan Cigale, Rovte 46e
velikonočni osmini
četrtek, 24.4. v
19h  starši Kogovšek in sin Stanislav, Rovte 46
velikonočni osmini
petek, 25.4. v
Sv. Marko, evangelist
velikonočni osmini 18:30h – Markova procesija skozi naselje Rovte;
sveta maša za  Brigita Vidmar, roj. Cvetko, umrla v Argentini
sobota, 26.4. v
8h vsi  Rupertovi, Petkovec 13
velikonočni osmini
nedelja, 27.4. 2. Velikonočna nedelja - Bela
nedelja Božjega usmiljenja
7:30h – za farane
10h  Francka Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7
Bralci nedeljskih beril:
Datum
Jutranja ob 7,30h
Dopoldanska ob 10h
13.4.
Vilma Kunc in Marija Lukančič
Jerneja Kunc in Pia Skvarča
17.4.
Veliki četrtek ob 19h Tadeja Gnezda in Pia Skvarča
18.4.
Veliki petek ob 19h Marjana Kavčič in Mojca Skvarča
19.4.
Velika Sobota ob 19h Metka Bogataj, Beti Reven, Branka Jereb in Franja Tušar
20.4.
ob 7h Matjaž Gnezda in Cilka Jereb
Helena Rupnik in Klemen Jereb
21.4.
Vilma Kunc in Veronika Kavčič
Jerneja Kunc in Marja Čuk
27.4.
Tadeja Gnezda in Marija Lukančič
Nevenka Malavašič in Pia Skvarča
Pogrebne maše za april
Mojca Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 13, od 12.4. do 18.4.

sk. 14, od 19.4. do 25.4. sk. 15, od 26.4. do 2.5.

* Veliki Četrtek: Je spominski dan Jezusove zadnje večerje in postavitve
zakramenta mašništva. Dopoldne ob 9h je v ljubljanski stolnici »Krizmena
maša«, pri kateri škof posveti Sveto Krizmo in blagoslovi Krstno in bolniško
olje. Zvečer ob 19h je slovesna sveta maša, duhovnik zapoje Slavo (zvonovi
in orgle nato utihnejo. Po obhajilu je prenos Najsvetejšega v Božji grob, kjer
je kratka molitev, nato sledi razkrivanje oltarjev, potem je češčenje pri
Božjem grobu.
* Veliki petek: Je spominski dan Jezusovega trpljenja in Jezusove smrti na
Križu. Ta dan, edini dan v cerkvenem letu ni svete maše. Ob 15h je molitev
in pobožnost Križevega pota v Cerkvi. Zvečer je opravilo v čast
Gospodovemu trpljenju: Berila, Pasijon, deset prošenj za vse potrebe
(pokleknimo – vstanimo), razkrivanje in češčenje Križa, obhajilo. Ob koncu
obredov je prnos Najsvetejšega v Božji grob, kjer je češčenje. Nato je
prenos kipa mrtvega Jezusa v božji grob. Na veliki petek je strogi post in
vzdržek. Darovi, ki jih boste darovali ob češčenju Križa so namenjeni za
Cerkev Sveti deželi.
* Velika sobota: Bistveni del velike sobote je velikonočna vigilija. Ob 7h
zjutraj je pri pokopališkem križu blagoslov ognja, ki nosilci raznesejo po
hišah. Velikonočna vigilija se prične s »slavjem luči«, blagoslov ognja, ob
katerega se prižge velikonočna sveča, sledi hvalnica velikonočni sveči,
branje beril (3) s psalmom in prošnjo, peta Slava (zvonovi in orgle se
oglasijo), novozavezno berilo, Aleluja 3x, pridiga, obnovitev krstnih obljub in
blagoslov krstne vode, ki jo duhovnik prenese v Krstni kamen, nato sledijo
prošnje za vse potrebe. Maša se nadaljuje z darovanjem in konča z
besedami: »Pojdite v miru, aleluja aleluja«.
* Velikonočna nedelja: Jezus vstane od mrtvih in se prikazuje učencem in
ženam. Ob 7h zjutraj pričetek velikonočne procesije v Božjem grobu. Na
čelu gre kip vstalega Zveličarja. Ostali udeleženci se razvrstijo po krajevni
navadi. Po procesiji je zahvalna pesem nato se nadaljuje sveta maša. Kot
vsako leto je tudi letos običajno darovanje za Cerkev.
Velikonočno praznovanje se podaljšuje v Velikonočni ponedeljek, zato bosta
maši po nedeljskem redu.
**************************************************************

Aleluja naj doni, saj Jezus vstal je in živi.
Bog se nas usmilil je, raj je spet odprt za vse.
Od mrtvih vstal je naš Gospod in nam pokazal pravo pot:
Če skozi vrata križa vstopamo, tudi mi zmagujemo.
Naj Vstali to vam milost da, da bi veselega srca,
v ljubezni se povézali in témo luč prižigali.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 13.4.2014 do 27.4.2014, Leto X. št. 8
VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Vsako leto z radostno hvaležnostjo obhajamo velikonočne praznike,
ki nam oznanjajo, da nismo sami, da svet in človeštvo nista
prepuščena skrivnostnim silam teme in slepe usode, ampak da Duh
Božji še vedno veje nad valovi človeške zgodovine, v kateri se
uresničuje delo odrešenja, v zveličavni napetosti med »že in še ne«
(prim. Rim 8,18) Božje odrešitvene zgodovine. Ko so učenci Jezusa
vprašali, kdaj bo obnovil Božje kraljestvo, jim je rekel: Božje kraljestvo
je že med vami (prim. Lk 17,21). To je naše veselje. Ni pa še v vsej
polnosti uresničeno. To pa je naša naloga. To nalogo in poslanstvo
uresničujemo vedno, še posebej v postnem času, ko smo vsi
povabljeni, »da bi se z večjo vnemo posvečali molitvi, delom ljubezni
do bližnjega, da bi prejemali skrivnosti novega življenja in se bližali
polnosti Božjega posinovljenja« (postni hvalospev 1).
Problemi in naloge, s katerimi se soočamo v Cerkvi in v družbi,
ostajajo. Mi pa postajamo ob srečanju z Jezusom Kristusom, križanim
od mrtvih vstalim Gospodom, upamo in želimo, drugačni, bolj pripravni
za Božje kraljestvo, bolj pripravljeni hoditi po stopinjah Jezusa
Kristusa, Dobrega pastirja in usmiljenega Samarijana, ki je hodil okrog
in delil dobrote (prim. Mt 9,35).
To je naša želja, to je naše velikonočno voščilo!
Vaši škofje
********************************************************
Vsem faranom in farankam želim blagoslovljene velikonočne praznike.
Naj prinesejo luč upanja v naše družine in v naše življenje.
Župnik

