
6. Postna nedelja Cvetna; Nedelja gospodovega trpljenja
PASIJON – TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA  Mr 14,1-72

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 25.3.2018 do 31.3.2018:
nedelja, 25.3. Začetek Velikega tedna; Sklep »Tedna družine«

7:30h – za farane
10h blagoslov butar in zelenja pri kapeli nasproti župnišča
      Janez in Jožefa Kunc, obletna, Rovte 64
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, molijo ga člani 

zakonske skupine
ponedeljek, 26.3.
Velikega tedna

19h  Frančiška Rupert in Andrej Rupert, 
obletna, Petkovec 13

torek, 27.3. 
Velikega tedna

19h  Drago Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 35

sreda, 28.3. 
Velikega tedna

19h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157

četrtek, 29.3.
Veliki četrtek

Velikonočno tridnevje
19h  Artačevi, Rovte 91

Postni petek, 30.3.
Veliki petek

15h Križev pot (v zimski kapeli)
19h – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju

sobota, 31.3. 
Velika Sobota

  7h –  blagoslov velikonočnega ognja pri pokopališkem Križu
19h – Velikonočna Vigilija

 Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127
********************************************************
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

25.3.  Matjaž Gnezda in Veronika Kavčič  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
29.3. Ob 19h – Meta Malavašič in Mojca Skvarča
30.3. Ob 19h – Franja Tušar in Jerneja Kunc
31.3. Ob 19h – Branka Jereb, Helena Rupnik, Maja Nagode in Matjaž Gnezda
1.4.  Vilma Kunc in Klemen Jereb  Maja Nagode in Nevenka Malavašič
2.4.  Marja Čuk in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Meta Malavašič
8.4.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Jerneja Kunc in Tadeja Gnezda

Pogrebne maše za marec  Vilma Kunc
Pogrebne maše za april  Jerneja Kunc

Velikonočno voščilo: 
Vsem faranom in farankam želim blagoslovljene in zadovoljstva
polne Velikonočne praznike, da bi jih lepo lepo obhajali v krogu 
domače družine sorodnikov in prijateljev. Župnik

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, slovesni praznik
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH Jan 20,1-9
Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 1.4.2018 do 8.4.2018:
nedelja, 1.4. 7h – Vstajenje pri Božjem grobu in vstajenska procesija

sveta maša – za farane
10h  starši Trpin, obletna, Rovte 83

ponedeljek, 2.4.
v velikonočni osmini

7:30h  Zvonka in Rudi Nartnik, godovna, Rovte 29
10h  Florijana in Janez Čuk, obletna, Petkovec 10

torek, 3.4. 
v velikonočni osmini

Sikst I., papež in mučenec
19h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a

sreda, 4.4.
v velikonočni osmini

Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj
19h vsi  iz družine Celarc, Rovte 82j in  Frančiška Treven,

obletna, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven
četrtek, 5.4.
v velikonočni osmini

Vincencij Ferrer, duhovnik
19h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28

petek, 6.4.
v velikonočni osmini
Prvi petek 

Irenej iz Srema, škof in mučenec
19h  Franc Logar, obletna, Rovte 104

sobota, 7.4. 
v velikonočni osmini
prva duhovniška

Janez Krstnik de la Salle, duhovnik in redovni 
ustanovitelj
 19h – po namenu prvih sobot, Rovte 57

nedelja, 8.4. 2. Velikonočna nedelja – Bela nedelja
Nedelja Božjega usmiljenja

7:30h – za farane
10h  Janez Treven in Ivana Rupnik, Praprotno Brdo 17

  Ministriranje:
Teden od 25.3. do 1.4. Blaž Lukančič in Gašper Lukančič
Teden od 1.4. do 8.4. Matic Treven in Anže Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 6, od 24.3. do 30.3.  sk. 7, od 31.3. do 6.4.  sk. 8, od 7.4. do 13.4.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu

Ostala oznanila
* S 6. postno Cvetno nedeljo 25. 3., nedeljo Gospodovega trpljenja pričenjamo 

Veliki Teden, v katerem se bomo spominjali v obredih bistvenih stvari naše 
vere. Ob 10h bo pri kapelici nasproti župnišča blagoslov butar in 
zelenja, nato procesija v cerkev. Pri maši se bere poročilo o Jezusovem 
trpljenju ali pasijon, kakor ga je zapisal evangelist Marko. Je tudi sklep »Tedna 
družine« Popoldne ob  14h je Križev pot, ki ga molijo člani zakonske skupine.

* Verouk bo v Velikem tednu samo še v ponedeljek, torek in sredo. Sicer se pa 
veroučenci udeležujte obredov v Svetem tridnevju, predvsem birmanci.

http://zupnija.rovte.eu/


* Veliki četrtek je spominski dan Jezusove zadnje večerje. Dopoldne je v vseh 
škofijskih cerkvah »Krizmena maša«, kjer škofje ob navzočnosti duhovnikov 
posvetijo Sveto krizmo in blagoslovijo krstno in bolniško olje.
Zvečer je slovesna maša. Po zapeti »Slavi« zvonovi utihnejo in »molčijo« do 
velikonočne vigilije, ko se ob zapeti »Slavi« spet oglasijo. Po obhajilu sklepni 
obred odpade, sledi prenos Najsvetejšega v Božji grob, kjer je molitev, nato 
razkrivanje oltarjev, v spomin, da so Jezusu vzeli obleko.

* Veliki Petek je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu in pokopa.
Ob 15h bo v zimski kapeli molitev Križevega pota. 
Ta dan je strogi post in vzdržek.
Ob 19h je opravilo v čast Gospodovemu trpljenju. Prisluhnili bomo Božji Besedi, 
zlasti branju pasijona, kakor ga je zapisal evangelist Janez, deset različnih 
prošenj za različne namene. V središču bogoslužja je razkrivanje in češčenje 
Križa, obhajilo, prenos Najsvetejšega v božji grob in češčenje prenos kipa 
mrtvega Jezusa v grob. Darovi ob češčenju Križa so namenjeni za Cerkev v Sveti
deželi.

* Velika sobota. ob 7h zjutraj je blagoslov velikonočnega ognja, pri 
pokopališkem križu.
Blagoslov jedil: Rovtarske Žibrše 13:30h; Petkovec 14:15h; Rovte pred 
blagoslovom ob 15h molitev pri Božjem Grobu. 
Ob 19h je »Velikonočne vigilija«: slavje luči, hvalnica velikonočni sveči. K vigiliji 
prinesite sveče. Sledi branje beril, Slava peta (zvonovi), novozavezno berilo, 
Aleluja, Evangelij in pridiga. Blagoslov krstne vode in obnovitev krstnih obljub, 
prenos krstne vode v krstilnico, prošnje za vse potrebe, nato se maša nadaljuje 
z darovanjem. Na koncu maše odslovitev: Pojdite v miru, Aleluja, Aleluja. 

* VELIKONOČNA NEDELJA. Ob 7h zjutraj se prične pri »božjem« grobu s 
petjem »ALELUJE« velikonočna procesija ki gre po običajni poti, če bo ugodno 
vreme. Po procesiji je zahvalna pesem, maša se nadaljuje z zapeto Slavo. 
Na velikonočno nedeljo je po obeh mašah običajno darovanje za cerkev. 

* Na Velikonočni ponedeljek bosta maši po nedeljskem redu: ob 7:30h  in10h.
* V tednu po Veliki noči bo od torka 3. 4. do petka 6.4. spraševanje 

birmancev vsak dan od 15h do 18h.
* V torek 3. 4. ima ob 20h redno srečanje zakonska skupina.
* Za prvi petek, 6. 4. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 

starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s 
posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto, 7. 4. bomo po večerni maši zmolili litanije Matere božje, molili 
za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Župnija Vrh Svetih Treh Kraljev, vabi v nedeljo 8.4. ob 10h na 
romarski shod. 
Po sveti maši boste lahko dobili knjigo avtorice Marije Mojce Treven o 
medvojnem in povojnem življenju v župniji Sveti Trije Kralji.

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

Oznanila od 25.3.2018 do 8.4.2018, Leto XIV. št. 6/329

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
»Gospod  je  vstal!  Zares  je  vstal!«  To  je  veselo  sporočilo  velikonočnega

dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo ves postni čas. Ob tem sporočilu slišimo in
izrekamo še druge vzklike: »Radujte in veselite se!«, »Odrešeni ste, aleluja!«,
»Smrt in greh sta premagana, aleluja!«
Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? Zakaj je
Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj vse to praznovanje pomeni in
kako konkretno to vstopa v moje življenje? 

Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati molitev in prošnja k Svetemu
Duhu  za  veselje  in  sprejemanje  velikonočne  skrivnosti.  Na  binkoštni  dan  so
apostoli  prejeli  Svetega Duha, da so razumeli  in v polnosti  vstopili  v skrivnost
velike noči: Jezusove daritve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili,
se  dali  krstiti,  oznanjali  Jezusovo  vstajenje  in  živeli  novo  življenje;  življenje
prenovljenih ljudi, življenje velikonočnega kristjana.

Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim krstom:
nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve,
udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim
poslanstvom, ki nam ga izroča vstali Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu,
župniji, redovni ali drugi skupnosti, družini, narodu, človeštvu … V hvaležnosti se
veselimo, da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in služiti s svojim delom, z
molitvijo in darovanim trpljenjem. 

Zato  voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom
doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi bili odprti Svetemu Duhu za
prejem oznanila;  da bi  vaša srca napolnilo  veselje zaradi  odrešenja;  da bi  to
skrivnost sprejeli kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in
vse medsebojne odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim ljudem! 

Vaši škofje 


