
6. Postna nedelja - Cvetna nedelja
Evangelij: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA  (Pasijon)

Mt 26,14-75;27,1-66

 Mašni nameni od 5.4.2020 do 11.4.2020
nedelja, 5.4. Nedelja Gospodovega trpljenja

7:30h – za farane
10h  Trpinovi, godovna, Petkovec 28
Z blagoslovljeno vodo sami doma blagoslovite zelenje in butare

ponedeljek, 6.4.
Velikega tedna

Sv. Irenej iz Srema, škof in mučenec
19h  Julijana in Adolf Logar, Rovte 46e

torek, 7.4.
Velikega tedna

Sv. Janez Krstnik de la Salle, 
duhovnik in redovni ustanovitelj

19h  Franc Jurca, obletna, Petkovec 17
sreda, 8.4.
Velikega tedna

Sv. Maksim in Timotej, mučenca
19h  starši in bratje Trpin, Rovtarske Žibrše 38

četrtek, 9.4.
Veliki četrtek

Sv. Maksim Aleksandrijski, škof
19h  Rupertovi, obletna, Petkovec 13

petek, 10.4. 
Veliki petek

Ezekijel, prerok
15h – Križev pot
19h  Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju

sobota, 11.4.
Velika sobota

Stanislav, škof in mučenec
15h – Blagoslov jedil za vso župnijo brez navzočnosti vernikov

Verniki doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila 
19h  starši Menard in Janez Menard, obletna, Rovte 66

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

5.4.  Maše brez vernikov
 zaradi epidemije korona virus

12.4.
19.4.

 Ministriranje:
Teden od 5.4. do 12.4. maše brez vernikov zaradi epidemije korona virus
Teden od 12.4. do 19.4.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 20, od 4.4. do 10.4. sk. 21, od 11.4. do 17.4. sk. 22, od 18.4. do 24.4.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa COVID-19
Zaradi korona virusa so do nadaljnjega odpovedane vse maše, 
kjer je navzoče božje ljudstvo. Duhovnik mašuje sam zase. Ni
podeljevanja zakramentov, zakramentalov, ljudskih pobožnosti, 
župnijskih praznovanj, raznih srečanj, verouka.
Dodatna obvestila in spremembe spremljajte na spletni 
strani župnije Rovte: http://zupnija.rovte.eu

Velika Noč Gospodovega Vstajenja, slovesni praznik
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH  Jan 20,1-9

 Mašni nameni od 12.4.2020 do 19.4.2020:
nedelja, 12.4. 7:30h – za farane

10h  starši Jereb in starši Lebar, obletna, Rovte 41c
ponedeljek, 13.4.
V Velikonočni osmini

7:30h  Rudi Nartnik in Zvonka, obletna, Rovte 29
19h  Tončka in Jožef Treven, godovna, Petkovec 11b

torek, 14.4.
V Velikonočni osmini

Tiburcij, Valerijan in Maksim, mučenci
19h  Janez Brenčič, obl. in Marija in Franc, Petkovec 14

sreda, 15.4.
V Velikonočni osmini

Helena Alzaška, kneginja
19h  Jožef Leskovec, obletna, Petkovec 23

četrtek, 16.4.
V Velikonočni osmini

Sv. Bernardka Lurška, devica
19h  iz družine Čuk, obletna, Petkovec 10

petek, 17.4.
V Velikonočni osmini

Simon Barsabejski, škof in mučenec
19h  Jesenovcovi, obletna, Rovte 83

sobota, 18.4.
V Velikonočni osmini

Evzebij, škof
  8h  Franc Logar, obletna in godovna, Rovte 104

nedelja, 19.4. 2. Velikonočna nedelja - Bela nedelja
Nedelja Božjega usmiljenja
7:30h – za farane
10h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

*****************************************************
Blagoslov velikonočnih jedil
Znamenje križa, desetka rožnega venca nato Božja beseda
Berilo iz pete Mojzesove knjige(Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu:Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod,
tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj
je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal,
potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da
človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje.  Jaz  sem kruh
življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da
kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega
kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo.
Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen.
Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.



(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Zakramenti kot mogočno znamenje - Preden pa se posvetimo krstu, je dobro povedati

nekaj o tem, kaj je zakrament. Vsi vemo, da ima vsak zakrament svoj niz znamenj: kruh in vino
pri evharistiji, voda, olje in sveča pri krstu, obljube in izmenjava prstanov pri  poroki. Vsaka
izmed teh stvari simbolizira to, kako želi Bog delovati v našem življenju – nas nahraniti, očistiti
greha ali povezati kot moža in ženo. 

Toda zakramenti so veliko več kot zgolj niz simboličnih dejanj, saj tudi uresničujejo vse, kar
simbolizirajo.  Kruh  in  vino,  ki  se  spremeni  v  Kristusovo  telo  in  kri,  nas  resnično  napolni  z
Jezusovo navzočnostjo. Obljube, ki jih izrečemo pri poroki, nas resnično povežejo in nam dajo
moč, da živimo, kar obljubljamo. Podobno tudi voda, s katero nas oblijejo pri krstu, očiščenje
greha simbolizira in nas tudi resnično očisti. Kadar duhovnik ali diakon reče: »Jaz te krstim v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha,« se resnično rodimo »iz vode in Duha« (Jn 3,5).

»Ali mar ne veste?« - Pavel se je v prvih petih poglavjih Pisma Rimljanom posvečal Božji
moči, ki je »v rešitev vsakomur, ki veruje« (Rim 1,16). Zapisal je, da so vsi ljudje v pasti greha,
Bog pa je milostno poslal svojega Sina Jezusa, da nas je odrešil s smrtjo in vstajenjem. Ta
poglavja  so  dramatično  besedilo,  ki  zaobjemajo  nebesa  in  pekel,  dobro  in  zlo,  greh  in
odrešenje.

Apostol Pavel se je seveda zavedal, da je pomembno pojasniti, kaj je Bog storil, da bi nas
rešil, vendar je enako pomembno opisati, kako nas zveličanje doseže. Tu nastopi krst. V šestem
poglavju je zapisal: »Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa,
krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako,
kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili  na pot novosti
življenja« (Rim 6,3–4).

To je čudež krsta. Ko nas je duhovnik oblil z vodo, smo bili združeni z Jezusom in pokopani v
njegovo smrt na križu. Vsa moč, milost in usmiljenje, ki jih je Bog razlil na ta svet na veliki
petek, so tisti dan preplavili naše življenje in postali smo nova stvaritev. 

Tako velikodušen in ljubeč je naš nebeški Oče! Vse je storil, da bi nas znova privedel k sebi.
Dal nam je celo ta čudoviti zakrament, pri katerem nas očisti grehov ter nas prežame s svojo
lučjo in življenjem. Ne čaka, da si bomo zaslužili te milosti, saj ve, da tega nikoli ne bi zmogli.
Zato prevzema pobudo in dela čudeže v nas – tudi če smo premajhni,  da bi vedeli, kaj se
dogaja.
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**************************************************
Letos obhajamo velikonočne praznike v močno spremenjenih razmerah
zaradi koronavirusa.
Jezusovo vstajenje je bilo močnejše od smrti. Premagal jo je. Tudi mi
upamo, da bo z božjo pomočjo in prizadevanjem zdravstvenega osebja
in vseh, ki se borijo proti tej bolezni, enkrat bolezen premagana. 
Imamo upanje v moč Vstalega: »Zaupajte, jaz sem svet premagal«.

Vsem faranom želim, mirne in zdrave ter blagoslovljene 
velikonočne praznike.

Vaš župnik

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

Oznanila od 5.4.2020 do 19.4.2020, Leto XVI. št. 7/382
Božja moč za zveličanje

Kako Jezusov križ po krstu postaja resničen
Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in

Svetega Duha (Mt 28,19).
Marija Magdalena je na velikonočno jutro ravnokar povedala apostolom za prazen grob,

angela in srečanje z Jezusom, ki je vstal od mrtvih. Ko sta Peter in drugi učenec odhitela tja,
kjer naj bi ga videla, sta se gotovo spraševala, kaj ju čaka. Bo Jezus resnično živ, kakor je rekla
Marija? Če je tako, jih bo okaral, ker so ga zapustili? Jih bo še naprej učil kakor prej?

Predstavljajmo si  presenečenje apostolov,  ko so bile  Jezusove prve besede naročilo,  naj
naredijo vse narode za njegove učence in jih krščujejo. Kar je bilo, je bilo, napočil je čas, da
nadaljujejo poslanstvo, ki jim ga je pripravil. Morali so oditi k »vsem narodom« in oznanjati
evangelij ter krščevati vse, ki so se spreobrnili in začeli verovati v Gospoda. 

Spreobrnjenje v prvi Cerkvi - In ravno to se je zgodilo. Od trenutka, ko so bili apostoli
napolnjeni s Svetim Duhom, so delali, kar jim je naročil Jezus. Naj je bila to množica na binkošti
(prim. Apd 2,1–12), ječar v Filipih (prim. Apd 16,20-34) ali etiopski evnuh (prim. Apd 8,26–39)
– ljudje, ki so slišali evangelij, so se obrnili k Jezusu in se dali krstiti. Zdi se, da se je Cerkev
prvih nekaj sto let širila po tristopenjskem vzorcu evangelizacije, spreobrnjenja in nato krsta. 

Kandidati za krst so se po tem vzorcu učili o Jezusu ter njegovem križu in vstajenju. Drugi so
molili z njimi in jih učili moliti. Pozivali so jih, naj se pokesajo grehov, in jih spodbujali, naj se
borijo proti novim grehom in skušnjavam. Ko je bilo jasno, da so se kandidati do neke mere
spreobrnili, so jih krstili, lahko so pristopili k evharistiji in postali polnopravni člani Cerkve. 

Danes je drugače. Namesto da bi krst sledil evangelizaciji, se po navadi zgodi na začetku
človekove poti v veri, običajno takrat, ko je še dojenček. Čeprav je veliko dobrih razlogov, da
se je ta vzorec razširil, ostaja nesrečna posledica: zaradi krščevanja dojenčkov sta se zmanjšala
moč zakramenta in vpliv, ki ga ima lahko na naše življenje.

V  eseju  si  bomo  ogledali  zakrament  krsta,  ki  ga  Cerkev  imenuje  »temelj  celotnega
krščanskega življenja« (Katekizem katoliške Cerkve, 1213). Znova se želimo spomniti občutka,
ki smo ga bili deležni, ko smo bili krščeni, in se vprašati, kako lahko začnemo odpirati darove, ki
nam jih je Bog tako milostno izročil tisti dan. >>


