Velika noč Gospodovega vstajenja, slovesni praznik

2. Velikonočna nedelja – Bela, nedelja Božjega usmiljenja

Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH
Jn 20,1-9
Evangelij po Janezu
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je
videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru
in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz
groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se
odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi
prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.
Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je
povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih,
temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki
je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da
mora Gospod vstati od mrtvih.

Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS
Jn 20,19-31
Evangelij po Janezu
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci
zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim
rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se
razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil
vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med
njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo
videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne
vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne
bom veroval.«
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri
zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran
in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod
in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso
videli, pa verujejo!«
Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v
tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da
bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.

Mašni nameni od 21.4.2019 do 27.4.2019:
nedelja, 21.4.

Velika nedelja
7h – začetek vstajenske procesije pri božjem grobu
sveta maša – za farane
10h  starši Petkovšek, brat Konrad in sestra Zdravka
(dano iz Gorenje vasi)
ponedeljek, 22.4. 7:30h  Rudi in Zvonka Nartinik, obletna, Rovte 29
v vel. osmini
10h  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30
16h  Jože Leskovec, pogrebna maša, Petkovec 23
torek, 23.4.
Sv. Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
v vel. osmini
19h  Adolf in Julijana Logar, obletna, Rovte 158
19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51
sreda, 24.4.
v vel. osmini
četrtek, 25.4.
Sv. Marko, evangelist
v vel. osmini
18:30h – začetek Markove procesije skozi naselje Rovte;
sveta maša:  Ljudmila Petkovšek, obletna, Rovte 131
petek, 26.4.
Marija, Mati Dobrega sveta
v vel. osmini
19h  Alojz Čuk, trideseti dan, Rovte 84
sobota, 27.4.
Hozana Kotorska, devica
v vel. osmini
19h  Jože Leskovec, osmi dan, Petkovec 23
*******************************************************

Velikonočno voščilo.
Vsem faranom in farankam želim doživete velikonočne praznike, da bi jih
mogli z veseljem praznovati sami ali v krogu domače družine,
sorodnikov in prijateljev.
Kristus je vstal, radujmo in veselimo se, Aleluja!
Župnik

Mašni nameni od 28.4.2019 do 5.5.2019:

nedelja, 28.4. 7:30h – za farane
10h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35
ponedeljek,
Sv. Katarina Sienska, devica in učiteljica,
29.4.
sozavetnica Evrope, praznik
19h vsi  Petrovčevi
torek, 30.4.
Sv. Pij V., papež
19h  iz družine Možina (dano iz Kranja)
sreda, 1.5.
Sv. Jožef delavec, praznik
8h  Rozalija Trček, obletna, Rovte 114
četrtek, 2.5.
Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
8h  Anica in Silvo Slabe, Petkovec 32 dano iz Novega Sveta
petek, 3.5.
Sv. Filip in Jakob, apostola, praznik
Prvi petek
19h  Rozalija Gartnar, dano Rovte 132
sobota, 4.5.
Sv. Florijan, mučenec
Prva
18h – začetek Florijanove procesije na Praprotno Brdo;
duhovniška
sveta maša ob 19h - v čast sv. Florijanu
nedelja, 5.5. 3. Velikonočna nedelja
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Jereb in starši Lebar, Rovte 41c
14h - Šmarnična pobožnost, litanije Matere božje z blagoslovom

Ostala oznanila
* Na Veliko noč 21. 4. je ob 7h zjutraj pri božjem grobu pričetek
velikonočne procesije. Po njej je zahvalna pesem, nato sveta maša. Pri obeh
mašah je darovanje za domačo cerkev. Procesijo bo vodil in imel mašo pater
Ivan Bresciani, jezuit iz Ljubljane.
* Na velikonočni ponedeljek bosta maši po nedeljskem redu ob 7:30h in 10h.
* V četrtek 25. 4. obhajamo god sv. Marka. Ta dan je Markova procesija
skozi naselje Rovte. To je prva od prošnjih procesij. Po procesiji je sveta maša.
* V ponedeljek 29. aprila je po večerni maši v veroučni učilnici priprava
na krst za starše in botre. K pripravi prinesite Družinsko knjižico. rojstni list
otroka in potrdilo za botra, če je boter iz druge župnije.
* 1. maja obhajamo praznik sv. Jožefa delavca. Začenjamo z šmarničnim
branjem. Letošnje šmarnice je napisala Berta Golob z naslovom
Misijonar ob Nilu. Posvečene so spoznavanju življenja misijonarja Ignacija
Knobleharja, saj bomo v leta 2019 obhajali 200-letnico njegovega rojstva. Še
posebej bo leto obarvano misijonsko tudi z izrednim misijonskim mesecem. Za
vsak dan obiskovalci, predvsem otroci prejmejo kartice z miselnimi izzivi.
* Za prvi petek v mesecu maju bom obiskal in obhajal bolne in starejše
po domovih. Po večerni maši bomo zmolili posvetilno molitev v čast Srcu
Jezusovemu in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
* 4. maja obhajamo god sv. Florjana, zavetnika proti ognju in gasilcev.
Iz Rovt bo šla ob 18h procesija na Praprotno Brdo, kjer bo sveta maša v
čast sv. Florjanu. Pri maši bodo tudi Šmarnice.
* Slovesnost prvega svetega obhajila bo na 5. velikonočno nedeljo(19.5.) ob 10h.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
21.4. Cilka Jereb in Marija Lukančič
22.4. Matjaž Gnezda
Jerneja Kunc
25.4. 18:30h – po Markovi procesiji – Cilka Jereb
28.4. Marija Lukančič in Veronika Kavčič Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda
4.5. 18h – po Florijanovi procesiji na Praprotnem Brdu – Jerneja Kunc
5.5. Ema Kavčič in Marja Čuk
Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
Pogrebne maše za mesec april
Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za mesec maj
Helena Rupnik
Ministriranje:
Teden od 21.4. do 28.4.
Teden od 28.4. do 5.5.

Lovro Benedičič
Andraž Kavčič in Urban Kavčič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 16, od 20.4. do 26.4. sk. 17, od 27.4. do 3.5. sk. 18, od 4.5. do 10.5.
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 21.4.2019 do 5.5.2019, Leto XV. št. 8/357

VELIKONOČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV
»Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje.
Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na
velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša
veselje in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo
življenjsko pot.
Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več kot dva
tisoč let, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam
zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog.
Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec,
sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja
in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo
vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja.
V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko
Jezusa položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim
vstajenjem na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim
Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus
ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu
človeku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da
Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi
meni.
Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi
zamejci in zdomci, voščim vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!
msgr. mag. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

