
5. Postna nedelja – Tiha nedelja
Evangelij: GREŠNIK NE SME OBSOJATI GREŠNIKA Jn 8,1-11

Evangelij po Janezu
Tisti  čas  je  Jezus krenil  proti  Oljski  gori.  Zgodaj  zjutraj  se  je  spet  napótil  v
tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. Pismouki in
farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo
v sredo in mu rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili  v prešuštvovanju. Mojzes
nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga
preizkušali, da bi ga lahko tožili. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko
pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je
brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po tleh.
Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam
in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče
obsódil?«  Rekla  je:  »Nihče,  Gospod.«  In  Jezus  ji  je  dejal:  »Tudi  jaz  te  ne
obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!«

 Mašni nameni od 7.4.2019 do 13.4.2019:
nedelja, 7.4. Sv. Janez Krstnik de la Sale 

7:30h – za farane
10h  Jesenovcovi, obletna, Rovte 83
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim, moli župnik 

ponedeljek, 8.4. Maksim in Timotej, mučenca
19h  Alojz Čuk, osmi dan, Rovte 84

torek, 9.4. Maksim Aleksandrijski, škof
19h  Merlakovi, obletna, Rovte 60

sreda, 10.4. Ezekijel, prerok
19h  iz družine Lukančič, Rovte 127

četrtek, 11.4. Sv. Stanislav, škof in mučenec
19h  iz družine Čuk, obletna, Petkovec 10

petek, 12.4.
Postni petek

19h Križev pot; 
sveta maša:  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

sobota, 13.4. Martin I., papež in mučenec
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

*******************************************************
(Nadaljevane iz naslovne strani)

Možak bi bil  presenečen, ker bi se izognil  maščevanju. Toda v sebi bi  bil  še
vedno enak. Morda bi celo ponovil iste napake, zaradi katerih je zašel v težave.
Njegovo srce se ne bi spremenilo, le zunanje okoliščine bi se.

Jezus ni želel, da bi tudi mi tako končali. Ni nam hotel le odpustiti, temveč nas
je želel spreobrniti znotraj, da bi drugače živeli. To je sad njegovega vstajenja.
Zato je na binkošti izlil Svetega Duha na nas. Zaradi Duha, ki živi v nas, lahko
slišimo božji glas, najdeno novo moč za premagovanje grehov,  mu postajamo
podobni in postanemo občestvo učencev, ki svetu izkazujejo Božjo ljubezen. >>

6. Postna nedelja – Cvetna nedelja
Evangelij: BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA V GOSPODOVEM IMENU      Lk 19,28-40

Pasijon: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA      Lk 22,14-71; 23,1-56

Evangelij in Pasijon po Luku

 Mašni nameni od 14.4.2019 do 21.4.2019:
nedelja, 
14.4.

Nedelja Gospodovega trpljenja
7:30h – za farane
10h – Blagoslov butar in zelenja pri kapeli nasproti župnišča
maša  Pavel Lukančič in vsi  iz družine Lukančič, Rovte 129
14h – Križev pot in blagoslov z Najsvetejšim (molijo ga bralci beril)

ponedeljek, 
15.4.

Ponedeljek velikega tedna; Helena Alzaška, kneginja
19h  Miro Treven, Rovte 106

torek, 16.4. Torek velikega tedna; Bernardka Lurška, devica
19h  Janez Menard, obletna in starši Menard, Rovte 66

sreda, 17.4. Sreda velikega tedna
19h  Frančiška Jesenko, obletna, Rovte 34

četrtek, 
18.4.

Veliki četrtek
19h  starši Jereb in  brat Pavle, obletna, Rovte 132

petek, 19.4.
Postni 
petek

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

sobota, 
20.4.
Velika 
sobota

7h – Blagoslov velikonočnega ognja pri pokopališkem Križu
Blagoslov velikonočnih jedil: 
13:30h – Rovtarske Žibrše pri kapelici na Planinah
14:15h – Petkovec v cerkvi
15h – Rovte v cerkvi
19h Velikonočna vigilija; sveta maša  Frančiška in Jože Treven

in  Martin Pavlin, obletna, Rovte 13
nedelja, 
21.4. 
Velika 
nedelja

Velika noč Gospodovega vstajenja, slovesni praznik
7h – začetek vstajenske procesije pri božjem grobu

sveta maša – za farane
10h  starši Petkovšek, brat Konrad in sestra Zdravka 

(dano iz Gorenje vasi)

*********************************************************
(Nadaljevane iz prejšnje strani)

Prilagajanje pričakovanj – Delež Jezusovega Božjega življenja je namenjen
vsem, ne le velikim svetnikom. Evangelij ni zgolj teorija ali niz teoloških načel. Nič
manj  ni  kot  sam Jezus,  ki  nam lahko spremeni  življenje,  ko  si  dan za  dnem
prizadevamo živeti po Božji volji.

Velikonočni esej – »Čas za velika pričakovanja«
Beseda med nami 2/2019 str. 8–11.



 Ostala oznanila
* V tednu po 5. postni nedelji (8.–12. 4.) bo namesto verouka 

spovedovanje veroučencev od 4. do 9. razreda. Klub spovedovanju 
prinesite k verouku Liturgične zvezke in zvezke za domače naloge.

* V sredo 10. aprila je ob 20h v veroučni učilnici srečanje za člave ŽPS. 
Tema srečanja za mesec april je: Pridobivanje in uvajanje župnijskih sodelavcev
– Priročnik za člane ŽPS str. 28.

* Od 7. do 13. aprila bo po Radiu Ognjišče potekal Radijski misijon z naslovom 
»Cerkev je mlada!« http://radio.ognjisce.si/sl/212/utrip/29478/

* Na cvetno nedeljo je ob 10h blagoslov butar in zelenja pri kapeli 
nasproti župnišča. Po blagoslovu gre sprevod v cerkev, kjer bo sveta maša. 
Pri maši se bere Evangelij – Pasijon – poročilo o Jezusovem trpljenju, kakor ga 
je zapisal evangelist Luka.
Križev pot z blagoslovom bo ob 14h. Molijo ga bralci beril.

* S ponedeljkom po cvetni nedelji pričnemo »Veliki teden« v katerem se
bomo v Svetem Velikonočnem Tridnevju spominjali najvažnejših 
dogodkov iz Jezusovega življenja: trpljenje, smrt in Vstajenje, ki so 
ključnega pomena za našo vero v Jezusovo vstajenje. 
Dogodki velikega tedna so opisani v prilogi.

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo na peto velikonočno nedeljo, 
19. maja ob 10h.

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
7.4.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
14.4.  Ema Kavčič in Veronika Kavčič  Cilka Jereb in Jerneja Kunc
18.4.  19h – Branka Jereb in Matevž Lukan
19.4.  19h – Cilka Jereb in Branka Jereb
20.4.  19h – Marija Lukančič, Matjaž Gnezda, Vilma Kunc in Klemen Jereb
21.4.  Helena Rupnik in Mojca Skvarča  Meta Malavašič in Nevenka Malavašič

 Pogrebne maše za mesec april  Matjaž Gnezda

 Ministriranje:

Teden od 7.4. do 14.4. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 14.4. do 21.4. Anže Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 14, od 6.4. do 12.4. sk. 15, od 13.4. do 19.4. sk. 16, od 20.4. do 26.4.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

Oznanila od 7.4.2019 do 21.4.2019, Leto XV. št. 7/356

»Čas za velika pričakovanja«
Bog nam v velikonočnem času namenja marsikaj

Velikonočno pričakovanje – Kaj pričakujemo od šestih tednov, kolikor traja
velikonočni čas? Je pričakovanje običajno ali veliko? Ali razmišljamo: »Postnega
časa je konec. Imel sem lepo veliko noč, zdaj pa je čas, da gre življenje naprej po
ustaljenih tirnicah.« Ali pričakujemo, da nas bo Bog letos še bolj pritegnil k sebi in
nam pomagal okusiti še več njegovega življenja in ljubezni?

Taka velika pričakovanja so smiselna, če dobro pomislimo. Bistvo velike noči je,
da je Jezus premagal greh in smrt ter nam dal delež vstajenja. Zato moramo
vsekakor pričakovati velike reči, ko ga bomo iskali v velikonočnem času.

Kakšen  učinek  ima  lahko  Jezusovo  vstajenje  na  naše  življenje  v  prihodnjih
petdesetih dneh? Ali bolj osebno: kaj želi v tem času vstali Kristus storiti v nas?

Jezus nam je obljubil,  da se naše življenje  lahko spremeni,  če imamo vero
kakor  gorčično  zrno.  Celo  na  videz  nepremagljive  težave  se  zmanjšajo,  če
verujemo in zaupamo v Kristusa – z velikim pričakovanjem. Poglejmo, kaj vse
lahko Jezus stori v nas.

Večja slika – Vsako nedeljo se pri maši spominjamo teh »vélikih trenutkov«,
ko izpovedujemo vero. Vendar zlahka pozabimo, kako pomembni so ti trenutki, ki
nam spreminjajo življenje. Jezus ni prišel  le, da bi nas rešil greha in nam dal
večno življenje po smrti, temveč zato, da bi ga lahko tukaj in zdaj prejemali v srce
– njegovo življenje in ljubezen. Prišel je, da bi postali »nova stvaritev« ter dan za
dnem močneje odsevali njegovo ljubezen in usmiljenje (2 Kor 5,17).

Pomislimo, kako kratek bi bil evangelij, če bi bilo Jezusovo poslanstvo omejeno
le na odpuščanje grehov. Pomagajmo si s primerjavo. Predstavljajmo si, da bi
podkupljiv poslovnež oderuhu dolgoval milijon dolarjev. Grozil bi mu s smrtjo, ker
ne bi mogel plačati. Na lepem bi se pojavil tujec in odplačal njegove dolgove.  >>

http://zupnija.rovte.eu/

