
Velika noč Gospodovega vstajenja
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 27.3.2016 do 02. 04. 2016:
nedelja, 27.3.  7h - Vstajenska procesija; sveta maša za farane

10h  Jožefa Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 35
ponedeljek, 28.3.
v vel. osmini

7:30h  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9
  10h  Jože Brenčič godovna, Rovtarske Žibrše 2

torek, 29.3. v vel.
osmini

19h  Jožef Arhar, osmi dan, Rovte 104d

sreda, 30.3. v 
vel. osmini

19h  Milka Petkovšek, dano Rovte 18

četrtek, 31.3. v 
vel. osmini

19h  starši Jurca, obletna, Petkovec 19

Prvi petek, 1.4. v 
vel. osmini

19h  Marija Cigale in Dragica Trček, Rovte 63

Prva sobota, 2.4. 
v vel. osmini

Sv. Frančišek Paolski, puščavnik
8h  starši Jereb in brat Pavle, Rovte 132

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

27.3. 7h - Marija Lukančič, Maja Nagode  Nevenka Malavašič, Helena Rupnik 
28.3. Franja Tušar in Ema Kavčič  Jerneja Kunc in Klemen Jereb
3.4. Vilma Kunc in Veronika Kavčič  Cilka Jereb in Mojca Skvarča
10.4. Marja Čuk in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Lovrenc Skvarča

Pogrebne maše za Marec  Vilma Kunc
Pogrebne maše za April  Jerneja Kunc

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 26.3. do 1.4. sk. 20, od 2.4. do 8.4. sk. 21, od 9.4. do 15.4.

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

2. Velikonočna - 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 3.4.2016 do 10.4.2016:
nedelja, 3.4. 7:30h – za farane

10h  Janez Treven in Ivanka Rupnik, Praprotno Brdo 17
ponedeljek, 4.4. Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik

19h  Miroslav Treven, Rovte 4
torek, 5.4. Sv. Vincencij Ferrer, duhovnik

19h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42
sreda, 6.4. 19h vsi  Merlakovi, obletna in za   Frančiška Treven, 

obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven
četrtek, 7.4. Sv. Janez Krstnik de la Salle, redovnik

19h  Minka Treven, dano iz Brekovc
petek, 8.4. 19h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28
sobota, 9.4. Tomaž Tolentinski, mučenec
nedelja, 10.4. 3. Velikonočna nedelja

7:30h – za farane
10h  Rudi Nartnik, obletna in godovna in Zvonka  

Nartnik, Rovte 29
 ************************************************************************
  Ministriranje:

Teden od 27.3. do 3.4. Blaž Skvarča
Teden od 3.4. do 10.4. Alen Bogataj in Martin Kavčič

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
 VELIKA NOČ: Ob 7h zjutraj je vstajenska procesija, ki se prične

v »Božjem grobu« z trikratnim petjem Aleluje. Ob lepem 
vremenu gre procesija skozi naselje  Rovte. Po procesiji je zahvalna 
pesem, sveta maša se nadaljuje. Na Veliko noč je pri obeh mašah že
ustaljeno darovanje za cerkev, za obnovo orgelske omare. Procesijo 
bo vodil in sveto mašo daroval profesor dr. Stanko Gerjolj. 
Vrstni red procesije: 1. Kip z Vstalim Jezusom – Alelujo, 2. Farno 
bandero, 3. Možje in fantje, 4. mali banderi, 5. otroci, 6. dekliško 
bandero, 7. dekleta, 8. pevski zbor, 9. ključarji s svetilkami, 10. 
ministrantje, 11. baldahin z Najsvetejšim, 12. žene in matere. 

* Na veliki ponedeljek bosta obe maši po nedeljskem redu: ob 
7.30 in 10h.

* Verouka v prihodnjem tednu ni.
* Za prvi petek v aprilu 1. 4. bom v dopoldanskem času obiskal 

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

* Prvo soboto 2. 4. obhajamo v sklopu priprav na obisk 
Fatimske Marije. 
Po maši bomo zmolili litanije Matere Božje in molitev za nove 
duhovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V ponedeljek 4. 4. obhajamo samo liturgični praznik Gospodovega 
oznanjenja Mariji. Prestavljen je bil iz Velikega petka na ta dan.

* V ponedeljek 4. 4.  je po večerni maši v veroučni učilnici 
priprava za starše in botre na zakrament svetega Krsta. K 
pripravi prinesite Družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa 
potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz druge župnije.

* Na drugo velikonočno nedeljo 3. 4. - Belo nedeljo je v župniji Vrh, 
Sveti trije kralji vsakoletni romarski shod. Maša bo ob 10h. Lepo 
povabljeni.

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

Voščilo
Kristus je vstal in živi! To je sporočilo Velike noči. Ob letošnji 
Veliki noči želim vsem faranom in farankam blagoslovljene in 
miru polne Velikonočne praznike, da bi jih mogli lepo preživeti 
in da bi bili odprti za božje usmiljenje in do bližnjega. 

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

Oznanila od 27.3.2016 do 10.4.2016, Leto XII. št. 7/277

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2016  

Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. To je uresničitev sanj o
večnem življenju, ki se pojavljajo v vsakem človeškem srcu. Pa ne le zato,
ker  prazniki  pri  nas  sovpadajo  s  prebujanjem  narave,  ampak  zaradi
Kristusove smrti in vstajenja. 

Velika noč je praznik nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v tej zmagi
pokazalo močnejše od človeških volkov, Božja luč močnejša od teme in
človeške  zaslepljenosti,  svetost  Božjega  Sina  in  sina  človekovega
močnejša  kot  vsi  grehi  sveta,  življenje  se  je  izkazalo  za  močnejše  od
smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od hudobije, resnica je močnejša od
vsake laži in zunanje moči. 

Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot
razodetje neskončne Božje ljubezni in usmiljenja do človeške grešnosti in
slabosti. Božji Sin se je ponižal, stopil v temo, raztrgal naše vezi in nas
rešil greha ter nam podaril dar odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem pa
pokazal veliko usmiljenje do šibke vere in strahopetnosti apostolov. 
Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj vstopimo skozi njegovo prebodeno
stran, ki so edina nova odprta sveta vrata, kjer lahko najdemo spravo,
polnost življenja, notranji mir in veselje. 

Slovenski  škofje želimo velikonočni  mir  in  veselje  vsem duhovnikom,
redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, še posebej
pa vsem bolnim in preizkušenim.        

                                                                 Vaši škofje 


