
6. Postna nedelja – Cvetna nedelja 
    Nedelja Gospodovega trpljenja
Evangelij: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA     Mr 14,1-72;15,1-47

Evangelij po Marku   
 Mašni nameni od 29.3.2015 do 04. 04. 2015:
nedelja, 29.3. Prehod na poletni čas, kazalci eno uro naprej

 7:30 – za farane
10h  Hladnikovi, obletna, Petkovec 37d
14h – Križev pot z blagoslovom, vodi ga spominski odbor Farnih 

plošč župnije Rovte
ponedeljek, 30.3.
Velikega tedna

  19h  Jože Cigale, osmi dan, Rovtarske Žibrše 30

torek, 31.3. 
Velikega tedna

  19h  Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81a

sreda, 1.4. 
Velikega tedna

 19h  Franc Jereb, Rovte 151

četrtek, 2.4. 
Veliki četrtek

Spominski dan Jezusove zadnje večerje
  9h v Ljubljanski stolnici – Krizmena maša
 19h  Janez Kunc, Rovte 16

petek, 3.4.
Veliki petek

Spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu
 15H – Križev pot v zimski kapeli
 19h – opravilo v čast Gospodovemu trpljenju

sobota, 4.4. 
Velika sobota

 7h – blagoslov velikonočnega ognja pri Križu
 19h – Velikonočna vigilija;  Marij Grdol, dano Rovte 127

******************************************************************************

*  V nedeljo 12. 4. ob 19h se v Dolenjem Logatcu prične  »Seminar za
izlitje svetega Duha«, ki bo trajal 6 nedelj od 19h do 21h. v dvorani
Svetega Jožefa v domu Marte in Marije. Vsi lepo vabljeni. 

*  V torek 14. 4. je po večerni maši pogovor s zakoncema Siter, za
vse, posebej še za zakonske pare. 
Zakonca Siter  sta ustanovitelja  in  voditelja  gibanja  Družina in Življenje
(DiŽ), ki si prizadeva za poživitev in nego dobrih odnosov med zakoncema
in  posledično  v  družini.  Med  nas  smo  ju  povabili,  da  bi  nam  orisala
razmere,  v  katerih  morajo  danes  živeti  in  preživeti  krščanski  zakonci.
Njunemu  razmišljanju  smo  dali  naslov:  NAJIN  ODNOS  –  NAJINA
PRIORITETA. Ker imata na področju gradnje odnosov v zakonu in družini
bogate izkušnje in je njuno pričevanje že marsikoga nagovorilo, se nam
obeta zanimiv večer. 

Voščilo
Vsem  župljanom  in  župljankam  voščim  in  želim  blagoslovljene
velikonočne praznike, da bi jih mogli lepo obhajati v krogu domače
družine, sorodnikov in prijateljev, posebej vsem bolnim, starejšim
in trpečim.                                                                     Župnik

Velika noč
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH  Jan 20,1-9

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 5.4.2015 do 12.4.2015:
nedelja, 5.4. 7h –  Vstajenje v božjem grobu, procesija, sveta maša za farane

10h  Celarcovi, Petkovec 34
Velikonočni
ponedeljek, 6.4.

7:30h  Rudi Nartnik, obletna, Rovte 29
  10h  starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38

Velikonočni torek, 
7.4. 

19h  Rozalija Trček, osmi dan, Rovte 114

Velikonočna sreda, 
8.4.

19h  Anton Artač, obletna, Rovte 91
 Frančiška Treven, obletna, Rovte 13, Mašuje g. Jože Treven

Velikonočni
četrtek, 9.4.

19h  Janez Čuk, osmi dan, Petkovec 10

Velikonočni petek, 
10.4.

19h  Janez Brenčič, obletna in Franc in Marija, Petkovec 14

Velikonočna
sobota, 11.4. 

8h  iz družine Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 18

nedelja, 12.4. 2. Velikonočna nedelja – Bela, 
  nedelja božjega usmiljenja

7:30 – za farane
10h  Neža Filipič, obletna

*******************************************************************************
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

29.3.  Marija Lukančič in Franja Tušar  Nevenka in Drago Malavašič
2.4. ob 19h Mojca Skvarča in Klemen Jereb
3.4. ob 19h Veronika in Ema Kavčič
4.4. ob 19h Marjane Kavčič, Matjaž Gnezda, Vilma Kunc in Branka Jereb
5.4.  Metka Bogataj in Marija Lukančič  Lovrenc in Pia Skvarča
6.4. Franja Tušar in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Helena Rupnik
12.4.  Mojca Skvarča in Veronika Kavčič  Klemen Jereb in Tadeja Gnezda

Pogrebne maše za marec  Cilka Jereb
Pogrebne maše za april  Mojca Skvarča

  Ministriranje:
Teden od 29.3. do 5.4. Alen Bogataj in Martin Kavčič
Teden od 5.4. do 12.4. Timotej Treven in Anže Treven

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 28.3. do 3.4. sk. 16, od 4.4. do 10.4. sk. 17, od 11.4. do 17.4.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj 



Ostala oznanila
* S cvetno nedeljo pričenjamo v liturgiji »Veliki Teden«, ko se bomo ob 

obredih spominjali najvažnejših dogodkov iz Jezusovega življenja za našo 
vero. Ob 10 uri bo pri kapelici Matere božje, nasproti župnišča blagoslov 
butar in zelenja, nato procesija v cerkev. Pri obeh mašah se ta dan bere 
pasijon – poročilo o Jezusovem trpljenju, kakor ga je zapisal evangelist 
Marko. Ob 14 uri bo Križev pot, ki bo namenjen vsem povojnim nedolžnim 
žrtvam. Križev pot moli in vodi Spominski odbor farnih plošč župnije Rovte. 
Vabljeni svojci nedolžnih žrtev in vsi ostali. 

* V torek 31. 3. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 
starejše po domovih za velikonočne praznike.

* VELIKI ČETRTEK: Dopoldne ob 9h je v ljubljanski stolnici krizmena maša, 
med katero škof posveti sveto krizmo in bolniško olje. Pri tej maši duhovniki
obnovimo tudi svoje duhovniške obljube.  Veliki četrtek je spominski dan 
Jezusove zadnje večerje in postavitve svete Evharistije ter zakramenta 
mašniškega posvečenja. Ob 19h je slovesna sveta maša. Po zapeti »Slavi« 
zvonovi utihnejo in molčijo do Velike sobote zvečer. Po obhajilu je prenos 
Najsvetejšega v Božji grob (kjer je oltar Matere božje), nato češčenje. 
Razkrijejo se oltarji v cerkvi v spomin na to, da so Jezusu vzeli »obleko«. 

* VELIKI PETEK: je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu, 
zato ta dan ni svete maše. Ob 15h je v zimski kapeli molitev križevega pota.
Ob 19h se prične »Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju«. Prične se z 
branjem beril in pasijona po evangelistu Janezu, sledijo prošnje za različne 
namene (teh je 10), sledi razkrivanje Križa in sveto obhajilo. Na koncu 
mašnik prenese Najsvetejše v božji grob, kjer je češčenje. Ministranti 
prenesejo kip mrtvega Jezusa v božji grob. Ta dan je strogi post in zdržek. 
Nabirka ob češčenju križa je namenjena za Cerkev v Sveti deželi.  

* VELIKA SOBOTA: Zjutraj ob 7h je v lopi pod zvonikom blagoslov vode za 
kropljenje, nato pri pokopališkem križu blagoslov velikonočnega ognja, ki ga
posamezniki raznesejo po domovih. 
Blagoslov Velikonočnih jedil: Rovtarske Žibrše ob 13:30h, Petkovec ob 
14:15h, Rovte ob15h.
Ob 19h je pričetek velikonočne Vigilije: slavje luči – velikonočna 
hvalnica sveči, branje beril iz stare zaveze, peta Slava (zvonovi in orgle se 
spet oglasijo), peta Aleluja, evangelij, pridiga, krstno bogoslužje, blagoslov 
krstne vode in obnovitev krstnih obljub (prižgane sveče), prošnje za vse 
potrebe, evharistično bogoslužje. Na koncu svete maše duhovnik odslovi 
vernike z vzklikom: Pojdite v miru, Aleluja, Aleluja, Aleluja...

* Na VELIKO NOČ ob 7h je pri božjem grobu začetek vstajenske 
procesije, ki se razvije skozi naselje Rovte po krajevni navadi. Na 
Veliko noč je pri obeh mašah že ustaljeno darovanje za potrebe 
cerkve. 

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

Oznanila od 29.3.2015 do 12.4.2015, Leto XI. št. 7

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

Dragi bratje in sestre!

V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih vencev
na drugega,  tako pretresljivo zveni  beseda angelov ob grobu: »Kaj
iščete  živega  med  mrtvimi?«  (Lk  24,5).  Žal  nas  vsakdanjik  preveč
pogosto  vodi  k  iskanju  med  mrtvimi.  Hodimo  od  groba,  se  vedno
globlje pogrezamo v obup in vijemo roke v žalovanju nad mrtvimi upi.
Velika noč pa nas vabi, da od grobov odidemo k bratom in sestram.
Bratom in sestram moramo sporočiti, da Živega ne moremo iskati med
mrtvimi. Da je vstal in živi.

Velikonočni  kristjan  ne  hodi  več  h  grobovom,  ampak  napoti  svoj
korak k bratom in sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo
življenja in veselja. »On, ki so ga razpeli na les in umorili, je vstal in
živi.« Aleluja. Veselimo in radujmo se! Aleluja.

Vam,  ki  ste  zaradi  brezobzirnosti  in  sovražnosti  ljudi  skupaj  s
Kristusom zasmehovani, vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s
Kristusom, vam, ki se vam je življenje stemnilo, tako da sonce ne daje
več svetlobe in  je luna otemnela,  vam, ki  ste pod bremeni in težo
življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem vam želimo, da bi v
Kristusovem  vstajenju  doživeli,  kako  se  tistim,  ki  Boga  ljubijo,
razmaknejo vsa obzorja in se tudi  sredi  največje teme zasvita zora
velikonočnega jutra. Vsem voščimo blagoslovljeno veliko noč.

Vaši škofje   


