
6. Postna nedelja Cvetna; Nedelja Gospodovega trpljenja
Evangelij: PASIJON PO EVANGELISTU MATEJU                              
 Mašni nameni od 9.4.2017 do 15. 04. 2017:
nedelja, 9.4. 7:30h – za farane

10h vsi  Jesenovcovi, obletna, Rovte 83
14h – Križev pot, litanije z blagoslovom, vodijo ga birmanci 

osme skupina
ponedeljek, 10.4.
Velikega tedna

Ezekijel, prerok
19h  Jože Glogovšek, godovna in straši, Petkovec 24

torek, 11.4. 
Velikega tedna 

Sv. Stanislav, škof in mučenec
19h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14

sreda, 12.4. 
Velikega tedna

Julij I., papež
19h vsi  iz družine Logar, obletnan, Rovte 57

četrtek, 13.4.
Veliki četrtek

Martin I., papež
19h  Neža Filipič, obletna, Rovte 100a

petek, 14.4.
Veliki petek

Veliki petek Gospodovega trpljenja
15h – Križev pot (v cerkvi)
19h – Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju 

sobota, 15.4. 
Velika sobota

  7h – Blagoslov velikonočnega ognja pri pokopališkem križu
19h – Velikonočna vigilija
     sveta maša  Rudi Nartnik, obletna in godovna, Rovte 26

(nadaljevanje iz naslovne strani)
O veliki  noči  delajmo korake v to smer.  Tudi  če  se opotekamo,  omahujemo,

padamo, nas vstali Jezus spremlja in krepi. On, ki tako razlaga Božjo besedo, da
postaja naše srce goreče. On, ki dan za dnem pred našimi očmi blagoslavlja in lomi
kruh ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu dogajanju je Jezus postavil na veliko
noč s svojim vstajenjem od mrtvih. Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi za nas
novo, večno življenje.

Slovenski škofje želimo velikonočno upanje v večno življenje in zato tudi veselje
vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, še
posebej pa vsem bolnim in trpečim. Vaši škofje 
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

9.4.  Franja Tušar in Tadeja Gnezda  Jerneja Kunc in Lovro Skvarča
13.4.  ob 19h – Mojca Skvarča in Franja Tušar
14.4.  ob 19h – Cilka Jereb in Meta Malavašič
15.4.  ob 19h – Vilma Kunc, Jerneja Kunc, Klemen in Branka Jereb
16.4.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Lovrenc Skvarča
17.4.  Marja Čuk in Ema Kavčič  Maja Nagode, Nevenka Malavašič
23.4. Nevenka Malavašič, Veronika Kavčič  Mojca Skvarča in Branka Jereb

Pogrebne maše za april  Cilka Jereb

Voščilo: Velika noč je praznik upanja in veselja, ki ga kristjani izražamo z 
vzklikom ALELUJA. Tega vsem faranom želim v obilju, predvsem bolnim, 
ostarelim in kakor koli preizkušenim.     Župnik  

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH          Jn 20,1-9
Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 16.4.2017 do 23.4.2017:
nedelja, 16.4.  7h – začetek vstajenska procesije pri božjem grobu

        sveta maša za farane
10h  Marija Lazar, obletna in godovna, Rovte 26

ponedeljek, 17.4. 
V vel. osmini

 7:30h   Marija Trpin, obletna, dano Petkovec 35
10h  Jože Brenčič, godovna 
   in  Fištrovi, godovna, Rovtarske Žibrše 2

torek, 18.4. 
V vel. osmini

Evzebij, škof
19h  Merlakovi, obletna, Rovte 60

sreda, 19.4.
V vel. osmini

Sv. Leon IX., papež
19h  starši in Konrad Petkovšek in Zdravka Trpin, Rovte 18b

četrtek, 20.4. 
V vel. osmini

Sv. Teotim (Teo), misijonar in škof
19h  Marija Anžur, trideseti dan, Rovte 113

petek, 21.4. 
V vel. osmini

Sv. Anzelm, škof in Cerkveni učitelj
19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158

sobota, 22.4. 
V vel. osmini

Sv. Hugo, škof v Grenoblu
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 23.4. 2. Velikonočna nedelja – Bela  nedelja, 
Nedelja božjega usmiljenja
Sv. Jurij, zavetnik Ljubljane
7:30h – za farane
10h  Marija Jereb, obletna in vsi  iz družine Jereb in  

Marjana Rupnik, Rovte 40c

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 1 in  2, od 8.4. do 14.4. sk. 3, od 15.4. do 21.4. sk. 4, od 22.4. do 28.4.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Ministriranje:
Teden od 9.4. do 16.4. Martin Kavčič in Andraž Kavčič
Teden od 16.4. do 23.4. Timotej in Anže Treven in Monika Skvarča

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Ostala oznanila
* Na cvetno nedeljo, 9. 4. bo ob 10h pri kapeli nasproti župnišča blagoslov butar

in zelenja, nato sprevod v cerkev. Pri maši se bere pasijon – poročilo o Jezusovem 
trpljenju, kakor ga je napisal evangelist Matej.

* S cvetno nedeljo pričenjamo v bogoslužju Veliki teden, ki nas usmerja v Kristusovo 
vstajenje, največjo skrivnost naše vere. Vrhunec Velikega tedna je sveto velikonočno 
tridnevje: veliki četrtek, veliki petek, velika sobota.                                   >>

http://zupnija.rovte.eu/


Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in 
vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa in o postavitvi zakramentov svete Evharistije in 
mašniškega posvečenja.

* VELIKI ČETRTEK je praznik evharistije, praznik duhovništva. Spominjamo se, kako je 
Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli. Postavil je zakrament svete maše ali 
Evharistije in zakrament mašniškega posvečenja. Postavil je zapoved medsebojne 
ljubezni, kar je simbolično storil z gesto umivanja nog učencem. Ob 19h je začetek 
slovesne maše. Pri maši se zapoje : »Slava Bogu na višavah«. Oglasijo se zvonovi in 
orgle, ki potem utihnejo do velikonočne vigilije na veliko soboto zvečer. Po maši je 
prenos Najsvetejšega v božji grob, kjer je molitev in češčenje, ter bedenje z Jezusom 
na Oljski gori v vrtu Getsemani. Po maši duhovnik razkrije oltarje, ki ponazarja odvzem 
obleke, svobode in človeškega dostojanstva Jezusa Kristusa.

* VELIKI PETEK je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu, zato ta dan ni 
svete maše. Ob 15h bo v cerkvi molitev Križevega pota. Ta dan je strogi post. Barva 
liturgičnih oblačil je rdeča. 
Ob 19h je opravilo v čast Gospodovemu trpljenju. Prisluhnili bomo božji besedi, zlasti 
branju pasijona, kakor ga je zapisal evangelist Janez, v desetih prošnjah bomo prosili 
za državo in njene voditelje, za neverujoče,za cerkvene potrebe, za Jude, itd. V 
središču bogoslužja je razkrivanje in češčenje Križa. Darovi ob češčenju Križa so 
namenjeni za Cerkev v Sveti deželi. Ob koncu obredov je obhajilni obred, nato 
duhovnik ogrne monštranco z tančico in skupaj s posvečenimi hostijami prenese v 
»Božji grob«,kjer je češčenje.

* VELIKA SOBOTA. Jezus »Počiva« v grobu. Ob 7h zjutraj je pri pokopališkem 
križu blagoslov velikonočnega ognja, katerega posamezniki raznesejo po 
domovih. Sobota je namenjena tudi čaščenju Jezusa v Božjem grobu. V popoldanskem 
času je blagoslov velikonočnih jedil. Ta ima posebno simboliko. Namen blagoslova je, 
da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga in da se zavemo 
hvaležnosti za milosti, ki izhajajo iz velikonočnega praznika.
Blagoslov jedil: Rovtarske Žibrše 13:30h; Petkovec 14:15h; Rovte 15h. 
Ob 19h je pričetek »Velikonočne vigilije«. 
Najprej je blagoslov ognja, od katerega se prižge velikonočna sveča, ki simbolizira 
vstalega Jezusa, ki je Luč. Sledi hvalnica velikonočni sveči, nato branje beril, peta 
Slava, berilo iz Nove zaveze, ALELUJA, evangelij in pridiga. Nato je obnovitev krstnih 
obljub in blagoslov krstne vode in prenos v krstni kamen, s katero se krščuje 
novokrščence. Nato se po prošnjah maša nadaljuje. Ima že vstajenski značaj, kar se 
odraža tudi s petjem velikonočnih pesmi. 

* VELIKA NOČ. To je največji praznik krščanstva, ko se spominjamo največjega čudeža 
in temelja naše vere, ki je Jezusovo vstajenje od mrtvih. Ob 7h zjutraj se v »božjem« 
grobu prične vstajenska  procesija z Najsvetejšim. Po maši je že ustaljeno darovanje za
cerkev. 
Spored procesije: 1. kip z »Alelujo«; 2. Farno bandero; 3. Fantje in možje; 4. mali 
banderi; 5. otroci; 6. dekliško bandero; 7. dekleta; 8. pevski zbor; 9. ključarja s 
svetilkama; 10. ministrantje; 11. baldahin z Najsvetejšim; 12. žene in matere.
Tisti, ki nosite bandera, jih že pred samim začetkom procesije odnesite iz cerkve, da ni 
nepotrebnega drenjanja in kasnitve in da se procesija mirno prične.  

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

Oznanila od 9.4.2017 do 23.4.2017, Leto XIII. št. 8/304
NOČ JE VELIKA

Velikonočno voščilo slovenskih škofov
Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam tako še narava pomaga krepiti vero v

vstajanje in  v življenje.  Mrtva narava se prebuja,  vstaja od mrtvih.  Sveto pismo
pravi, da je tudi Jezus vstal od mrtvih. Še več. Cerkev uči in kristjani verujemo, da
bo tudi človek vstal k novemu, večnemu življenju.

Na  veliko  noč  beremo  v  prvem  berilu  odlomek  Petrovega  govora,  v  katerem
apostol  pravi:  »Veste o Jezusu iz  Nazareta  …« (Apd 10,38).  Peter  je  poslušalce
spomnil na to, kar so že vedeli, pa vendar niso verovali, niso živeli v skladu s tem
védenjem. Oznanil jim je Jezusa iz Nazareta, ki je delal velika znamenja, ki je umrl, a
tudi vstal od mrtvih (prim Apd 10, 34-43). To je bilo Petrovo pričevanje. To je bilo
njegovo prepričanje, da nekaj vedeti o Jezusu pomeni predvsem verovati v njegovo
vstajenje od mrtvih. To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko svojo vero v Jezusovo
vstajenje naslonim na priče. Mi danes nimamo le prvotnih prič, tistih, ki so se o veliki
noči srečali z Jezusom. Mi imamo še druge priče. To so predvsem svetniki, ki jih je
»velika množica« (Raz 7,9).

»Veste o Jezusu …« Škofje in duhovniki vsako nedeljo govorimo o njem, pa še
med tednom ob različnih priložnostih, verni in neverni pa poslušate naše oznanilo. A
vedeti še ne pomeni verovati in živeti.

O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in naše vstajenje. Vero v vstajenje
in večno življenje krepimo in izpovedujemo, ko redno in zavzeto opravljamo svoje
dolžnosti, ko lepo pripravimo in obhajamo velikonočna in vsa druga bogoslužja, ko
smo pri vsem svojem delu zazrti tja čez, v tisto, česar »oko ni videlo, uho ni slišalo in
kar  v  človekovo  srce  ni  prišlo«  (1  Kor  2,9),  ko  potujemo  s  tistimi,  v  katerih
prepoznavamo vzornike in priprošnjike.

Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto bistveno, ker se je z njim srečeval tri leta.
Več je vedel o Jezusu na véliki petek, ko ga je po zatajitvi Jezus pogledal in se ga
usmilil. Še več je vedel po veliki noči ob srečanjih z vstalim Jezusom. A največ je
Peter vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu pretrpel mučeniško smrt in se z Jezusom
srečal iz obličja v obličje. In Peter zdaj ve vse o Jezusu. Ker je pri Njem in ga gleda
»iz obličja v obličje«.  >>


