
5. Postna nedelja – Tiha - Papeška
Evangelij: GREŠNIK NE SME OBSOJATI GREŠNIKA                            Jn 8,1-11
Evangelij po Luku
Mašni nameni od 13.3.2016 do 19. 03. 2016:
nedelja, 13.3.  7:30h – za farane

10h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo in
         vodijo ga veroučenci šeste skupine

ponedeljek, 14.3. 18h  starši Arhar, godovna, Petkovec 19
torek, 15.3. Sv. Ludovika de Marillac, redovna soustanoviteljica

18h  Julijana Jeršič, dano iz Vrhnike
sreda, 16.3. 18h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127
četrtek, 17.3. Sv. Patrik, škof in misijonar

18h  Anton Artač, obletna, Rovte 91
petek, 18.3.  
postni petek

Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj
18h Križev pot;  iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28

sobota, 19.3. 
Prva duhovniška

Sv. Jožef mož device Marije, slovesni praznik
8h  Jožefa Trpin, godovna, Rovte 126
18h – v zahvalo za 50 let življenja

 (Nadaljevanje iz prve strani)
Drugič: Jezus je umrl za nas. »Jezus je daroval sam sebe za nas kot blago dišečo

daritev in žrtev Bogu. (Ef 5,2). Bog nam je dal zveličanje. Poslal je svojega Sina Jezusa,
da je daroval življenje, da bi mi lahko živeli. Na Križu je umrl za naše grehe. Morda težko
razumemo, toda Jezusov Križ nam je odprl nebeška vrata in nam omogočil, da globoko
in osebno okusimo božjo ljubezen. Njegova daritev nam pomaga, da postanemo bolj
ljubeči, usmiljeni in sočutni. 

Tretjič: »Blago dišeča daritev«. »Jezusova smrt je bila blagodišeča daritev in žrtev
Bogu.« (Prim. Ef 5,2). Vsi vemo, kako prijetno nam je, kadar se kdo posebno potrudi in
je prijazen in velikodušen do nas. Tako je tudi Bog videl Jezusovo daritev kot »Blago
dišečo daritev.« 

Po besedah apostola Pavla sodeč, smo lahko vsi »blag Kristusov vonj.« (2Kor 2,15).
To  se  zgodi,  vsakokrat,  ko  izpolnjujemo  njegove  zapovedi  –  zlasti  kadar  moramo
odpustiti  svoje želje in hrepenenja ali  kaj žrtvovati. Nikjer ni ta blagi vonj prijetnejši
Bogu, kot takrat, ko sklenemo odpustiti. Ko nam torej Bog naroči, naj komu odpustimo,
pustimo, da nam bosta božja ljubezen  in Jezusova daritev omehčali srce ter nam dali
vedeti, da je naše usmiljeno srce blag vonj, ki bo ogrel božje Srce. 

Molimo za prelomnice svojih odnosov v letošnjem postu.    
Ministriranje:
Teden od 13.3. do 20.3. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 20.3. do 27.3. Matic Treven in Blaž Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 12.3. do 18.3. sk. 18, od 19.3. do 25.3. sk. 19, od 26.3. do 1.4.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletu: http://zupnija.rovte.eu

6. Postna nedelja – Cvetna, Nedelja Gospodovega trpljenja
Evangelij: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA          Lk 22,14-23,56
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 20.3.2016 do 27.3.2016:
nedelja, 20.3. 7:30h – za farane

10h  starši Lukan, Praprotno Brdo 18
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo in
         vodijo člani zakonske skupine

ponedeljek, 21.3. 
velikega tedna

18h  Rozalija Trček, obletna, Rovte 114

torek, 22.3. 
velikega tedna

18h  Marija Trpin, obletna, Petkovec 35

sreda, 23.3.
velikega tedna

18h  Janez Čuk, obletna, Petkovec 10

Veliki četrtek, 24.3. 18h  Marija Lazar, obletna, Rovte 29
Veliki petek, 25.3. 15h Križev pot v zimski Kapeli

18h – Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju
Velika sobota, 26.3.  7h – blagoslov Velikonočnega ognja

18h – Velikonočna vigilija;  Jože Treven, godovna in 
Martin Pavlin, obletna, Rovte 13

nedelja, 27.3. Prehod na poletni čas – kazalci eno uro naprej
Velika noč Gospodovega vstajenja
  7h - Vstajenska procesija; sveta maša za farane
10h  Jožefa Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 35

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

13.3.  Marja Čuk in Vilma Kunc  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
19.3. 8h Marija Lukančič in Franja Tušar 18h Tadeja Gnezda in Klemen Jereb
20.3. Veronika Kavčič, Nevenka Malavašič Branka Jereb in Mojca Skvarča
24.3.  ob 18h - Jerneja Kunc in Cilka Jereb
25.3.  ob 18h – Ema Kavčič in Mojca Skvarča
26.3.  ob 18h – Marjana Kavčič, Matjaž Gnezda, Vilma Kunc in Branka Jereb
27.3. 7h - Marija Lukančič, Maja Nagode  Nevenka Malavašič, Helena Rupnik 

Pogrebne maše za Marec  Vilma Kunc
 Ostala oznanila
* Na Tiho, peto postno nedeljo 13. 3. obhajamo  obletnico izvolitve 

papeža Frančiška. Izvoljen je bil 13. marca 2013. Bogu v zahvalo zanj 
bomo po obhajilu zapeli zahvalno pesem, pri maši pa prosili Boga, naj ga 
ohrani pri zdravju in moči, da bo mogel voditi Cerkev in mu kazati pravo 
smer.

* V tednu po 5 postni nedelji bo spovedovanje veroučencev od 4 – 9 
razreda. 1. razred v petek nima verouka.

http://zupnija.rovte.eu/


* V torek 15. 3. je srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Srečanje za člane ŽPS je v sredo 16. 3. ob 19h v veroučni učilnici.  Tema 

srečanja je: Moja sestra, nevesta - Družina na poti k izviru, str 44.
* V petek  18. 3. je Deka – virus vrhniške dekanije. Namenjen je 

mladim. Srečanje bo v Bevkah ob 20h, kjer bo spovedovanje mladine. 
* V soboto 19. 3. obhajamo praznik Svetega Jožefa, moža Device 

Marije. Sveti maši bosta ob 8h in ob 18h. K mašam še posebej vabljeni 
možje in fantje.

* Na cvetno nedeljo, 20. 3. bo ob 10h pri kapelici Matere Božje 
nasproti župnišča blagoslov butar in pomladnega zelenja, če bo lepo 
vreme. Nato je procesija v cerkev. Pri maši se bere »pasijon«, poročilo o 
Jezusovem trpljenju, kakor ga je zapisal  evangelist Luka. Popoldan ob 
14h je križev pot, ki ga vodi zakonska skupina. S cvetno nedeljo se začne 
v liturgiji »Veliki teden« 

* Sveto velikonočno tridnevje: 
VELIKI ČETRTEK: je spominski dan Jezusove zadnje večerje in postavitve 

duhovništva. Dopoldne je v vseh škofijskih cerkvah krizmena maša. Pri njej 
škofje posvetijo sveto krizmo in blagoslovijo krstno in bolniško olje. Pri 
večerni maši se pri Slavi oglasijo zvonovi, nato utihnejo do velike sobote 
zvečer, ko se spet zapoje Slava. Po obhajilu je prenos Svetega Rešnjega 
telesa in Krvi v božji grob, molitev pri njem, nato je razkrivanje oltarjev. 

VELIKI PETEK: je spominski dan Jezusovega trpljenja in Smrti na Križu. Ta 
dan ni svete maše. Ob 15h je v zimski kapeli molitev Križevega pota. 
Zvečer je opravilo v čast Gospodovemu trpljenju: branje beril in pasijona po
evangelistu Janezu, deset prošenj za vse potrebe s posebnim namenom, 
razkrivanje in češčenje Križa, obhajilo in prenos Najsvetejšega v božji grob, 
ter češčenje pri njem. Na veliki petek je strogi post in zdržek. Darovi ob 
češčenju Križa so namenjeni za vzdrževanje Svetih Krajev. 
Praznik Gospodovega oznanjenja Mariji se prenese na ponedeljek 4. aprila.

VELIKA SOBOTA: Ob 7h zjutraj je pri pokopališkem Križu blagoslov 
velikonočnega ognja. V Lopi pod zvonikom pa blagoslov vode. Blagoslov
jedil: Rovtarske Žibrše ob 13.30h, Petkovec 14.15h, Rovte ob 15h. 
Zvečer ob 18h se prične velikonočna Vigilija: slavje luči z velikonočno 
hvalnico, branje beril, peta Slava (oglasijo se zvonovi), berilo iz Nove 
zaveze Alelujo, Evangelij, pridiga, krstno bogoslužje z blagoslovom krstne 
vode, obnovitev krstnih obljub, prenos krstne vode v krstni kamen, prošnje 
za vse potrebe. Maša se nato običajno nadaljuje. Na koncu maše: Pojdite v 
miru:Aleluja, Aleluja. 

VELIKA NOČ: Ob 7h zjutraj je vstajenska procesija. Prične se pri »Božjem 
grobu« s trikratnim petjem ALELUJE. Ob lepem vremenu gre procesija skozi
naselje Rovte. Po procesiji je zahvalna pesem in nadaljuje se sveta maša. 
Na Veliko noč je pri obeh mašah že ustaljeno darovanje za cerkev. (za 
obnovo orgelske omare). 

* Slovesnost prvega svetega obhajila v župniji bo na Binkoštno nedeljo 15. 
maja ob 10h.

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

Oznanila od 13.3.2016 do 27.3.2016, Leto XII. št. 6/276
BODITE DRUG DO DRUGEGA DOBROSRČNI 

13. maja 1981 je Mehmet Ali Ağca štirikrat ustrelil papeža Janeza Pavla II., ko je ta
stal v odprtem avtomobilu, ki ga je počasi vozil skozi množico na trgu Svetega Petra. Dve
krogli sta ga zadeli in potrebna je bila šest urna operacija in deset enot krvi, preden so
zdravniki lahko s prepričanjem rekli, da si bo opomogel. Med potjo v bolnišnico je papež
v reševalnem vozilu rekel spremljevalcem, da je strelcu odpustil, kdorkoli je bil. Čez štiri
dni je predstavnikom za stike z javnostjo izrazil odpuščanje. Po dveh letih, pa je naredil
pogumen korak, ko se je z Ağco srečal v njegovi zaporniški celici. »Z njim sem govoril
kot z bratom in ki mu popolnoma zaupam«, je povedal novinarjem potem, ko sta se
dvajset minut tiho pogovarjala. Janez Pavel je vplival na to, je italijanska vlada leta 2000
pomilostila  Ağco  in  ga  izročila  Turčiji  –  v  jubilejnem letu,  podobno  letošnjemu  letu
usmiljenja. Lahko odpustim? Naše osebne zgodbe najbrž niso tako osupljive, kot te, toda
vsi se soočamo s vprašanjem »Sem pripravljen odpustiti  ljudem, ki so me prizadeli?«
Papež Frančišek nas je pozval, naj bomo usmiljeni do ljudi, ki so nas prizadeli v letu
usmiljenja.  Zato  si  oglejmo  svoje  odnose.  Izkoristimo  milost,  ki  nam  je  na  voljo  v
letošnjem postnem postu in se potrudimo postati usmiljeni, kot je usmiljen naš nebeški
Oče (prim. 6,36). Ko je apostol Pavel pisal vernikom v Efezu, je nekoč dejal: »Bodite
drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam
Bog milostno odpustil v Kristusu. Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci,
in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas ko
blago dišečo daritev in žrtev v Bogu. (Ef 4, 32-5,2). 

Prvič: Bog nas ljubi. »Živite v ljubezni,kakor je tudi Kristus vzljubil nas (Ef 5,2). Božjo
ljubezen lahko vidimo v veličastvu in lepoti stvarstva povsod okoli sebe. To, da je Bog
tako zapleteno in dovršeno ustvaril naš dom, nam pove, kako močno nas ljubi. Enako
velja za delovanje našega telesa. Čeprav so znamenja božje ljubezni čudovita, pa Pavel
govori o še nežnejši, osebni ljubezni. Govori o ljubezni, ki jo Oče čuti do otrok. Govori o
ljubezni, ki odrešuje in prinaša svobodo in spravo. Nebeški Oče nas ima neskončno rad.
Pravzaprav vse ljubi z enako goreče – tudi tiste, ki so nas prizadeli. Zato nam Pavel
naroča, naj živimo v ljubezni. Tako bomo našli  moč za odpuščanje, da nas ne bosta
oklepala zamera ali neodpuščanje.                                                            >>


