
2. Velikonočna nedelja - Bela nedelja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS Jn 20,19-31

 Mašni nameni od 19.4.2020 do 25.4.2020
nedelja, 19.4. Nedelja Božjega usmiljenja

7:30h – za farane
10h  Janez Mlinar, obletna, Rovte 7

ponedeljek, 20.4. Teotim (Teo), misijonar, škof
19h  Jože Treven, obletna in godovna, Rovte 4a

torek, 21.4. Sv. Anzelm, škof in cerkveni učitelj
19h  Henrik, Amalija in Vlado Žerjal, obletna, Rovte 20a

sreda, 22.4. Hugo, škof v Grenoblu
19h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157

četrtek, 23.4. Sv. Jurij, mučenec, glavni zavetnik Ljubljane
19h – za srečno vožnjo

petek, 24.4. Marija Kleopova, svetopisemska žena
19h vsi  iz družine Lukančič, Rovte 127

sobota, 25.4. Sv. Marko, apostol in evangelist
 8h  Jože, obletna in Fani Leskovec, Petkovec 45

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

19.4.  Maše brez vernikov
 zaradi epidemije korona virus

26.4.
3.5.

 Ministriranje:
Teden od 19.4. do 26.4. maše brez vernikov zaradi epidemije korona virus
Teden od 26.4. do 3.5.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 22, od 18.4. do 24.4. sk. 23, od 25.4. do 1.5. sk. 24, od 2.5. do 8.5.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Vedeti morajo tudi, kdaj in s kakšnim namenom se pritrkuje: veliko k
slavju  doprinese  pritrkovanje  pri  procesijah  (telovska,  vstajenjska,
novomašna, prošnja …), lahko pritrkava pa se tudi eno uro ali četrt ure
pred mašo. Ponekod tudi začetek maše naznanijo z nekaj udarci na
največji  zvon  (kot  povezanost  s  tistimi,  ki  so  ostali  doma),   nato
pritrkavamo  med prepevanjem  slave,  med povzdigovanjem in med
zahvalno  pesmijo.  V  cerkvenem  letu  naj  bo  pritrkovanje  posebno
slovesno  skozi  celoten  velikonočni  čas,  v  božičnem  času,  nato  pa
nekoliko manj in  krajše pritrkovanje na vse nedelje  med letom, na
praznike (Marijino vnebovzetje, vsi sveti …) in slovesnosti med letom
(birma, nova maša …). >>

3. Velikonočna nedelja
Evangelij: UČENCA SPOZNATA JEZUSA PO LOMLJENJU KRUHA Lk 24,13-35

 Mašni nameni od 26.4.2020 do 3.5.2020:

nedelja, 26.4. Marija, Mati dobrega sveta
Začetek »Tedna molitve za duhovne poklice«
7:30h – za farane
10h  Franc Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

ponedeljek, 27.4. Hozana Kotorska, devica
19h vsi  rovtarski farani

torek, 28.4. Sv. Peter Chanel, duhovnik, mučenec
19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35

sreda, 29.4. Sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica, 
sozavetnica Evrope, praznik
19h   Merlakovi, obletna, Rovte 60

četrtek, 30.4. Sv. Pij V., papež
19h  Frančiška Jesenko, obletna, Rovte 34

petek, 1.5.
Prvi petek

Sv. Jožef Delavec, praznik
Začetek šmarnične pobožnosti
 8h  Marjan Brenčič, obletna, Petkovec 39

sobota, 2.5.
prva duhovniška

Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
 8h  Pavel Lukan, obl. in Frančiška Koščak, obl., Rovte 129a

nedelja, 3.5. 4. Velikonočna nedelja – Nedelja Dobrega Pastirja; 
Nedelja Duhovnih poklicev; Sv. Filip in Jakob, apostola
7:30h – za farane
10h  Marija Treven, obletna in Anton in Janez, Petkovec 46

*******************************************************
(Nadaljevanje izprejšnje strani)

Ne pritrkujemo od velikega četrtka zvečer (od slave naprej) do slave na
velikonočno  vigilijo  ter  v  adventnem  in  postnem  času  z  izjemo
praznikov.

Pustimo se nagovoriti  zvenu zvona,  ko ga zaslišimo, pa naj  vabi k molitvi
angelovega češčenja, k sveti maši ali pa sporoča, da je nekdo iz našega kraja
odšel  k  Bogu.  Velika  noč  in  velikonočni  čas  bo  še  posebej  zaznamovan  s
slovesnim zvonjenjem in pritrkavanjem – naj nas nagovarja k temu, da bomo
tudi sami znanilci Vstalega.

Cecilija Oblonšek - je žena in mama ter asistentka na Teološki fakulteti.
Beseda o bogoslužju, Magnificat 4/2020, str. 18-19

*******************************************************
Dodatna obvestila in spremembe spremljajte na spletni 
strani župnije Rovte: http://zupnija.rovte.eu



Ostala oznanila
* V soboto 25.4. obhajamo god sv. Marka, apostola in evangelista. Ta dan je običajna
Markova procesija skozi naselje Rovte. Letos je ne bo. To je prva od prošnjih procesij.
Namesto procesije zmolite doma ali rožni venec ali litanije vseh svetnikov, da si izprosimo
blagoslov pri umskem in fizičnem delu.
* Na 3. velikonočno nedelje pričenjam Teden molitve za duhovne poklice in ga končujemo
na 4. velikonočno nedeljo. Jezus naroča učencem: »Prosite gospoda žetve, naj pošlje
delavcev na svojo žetev«.  Svoje osebne molitve v tednu namenimo za duhovnike in
nove duhovne poklice v slovenski Cerkvi.
* Z mesecem majem se pričenja šmarnična pobožnost. Letošnje šmarnično branje je
napisala Tadeja Roblek z naslovom: »Marijina imena«. Približajmo se ta mesec božji in
naši Materi, zajemajmo z veseljem iz studencev zveličanja, ki bodo v času preizkušnje, tekli
na  priprošnjo  majniške  Kraljice.  Ker  bo  duhovnik  še  vedno  maševal  sam  brez
vernikov, prisluhnite Šmarnicam po radiu Ognjišče.
* Običajnega obiska bolnih in ostarelih za prvi petek v maju ne bo.
* Že ustaljena maša na 4. velikonočno nedeljo, ki je na Petkovcu, odpade. Maša
bo opravljena ob isti uri v župnijski cerkvi.

*******************************************************
Molitev za zdravje
v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni –  prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

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

Oznanila od 19.4.2020 do 3.5.2020, Leto XVI. št. 8/383
Bogoslužni sodelavci – pritrkovalci

Morda bo kdo dejal, da bi pritrkovalce težko šteli k bogoslužnim sodelavcem,
ko pa niti v cerkvi niso v času, ko se obhaja sveta maša! A preden komentiramo
takšno  izjavo,  poglejmo,  kdo  sploh  so  pritrkovalci  in  kakšno  je  njihovo
poslanstvo. Pritrkovalci so tisti, ki z udarjanjem različnih ritmičnih vzorcev na
obod  zvonov  v  cerkvenem  stolpu  ali  z  udarjanjem  kembljev  ob  zvonove
ustvarjajo najrazličnejše melodije.

Cerkveni zvonovi so klicarji, ki vabijo ljudi v dialog z Bogom. V današnjem
času smo pogosto  priče  raznim pritožbam,  češ  da  so  zvonovi  preglasni,  da
motijo  meščane,  ki  živijo  v  bližini  … Seveda je  zvon lahko moteč,  zlasti  za
tistega, ki ne želi slišati vabila k presežnemu; zvon vabi, kliče, budi vest, in kdor
ne  želi  odgovoriti  na  vabilo,  bi  ga  najraje  izklopil.  Vsekakor  pa  so  zvonovi
liturgično  glasbilo,  zato  jih  tudi  slovesno  posvetimo  ali  vsaj  blagoslovimo,
preden  jih  predamo v  rabo.  Tako  so  tudi  pritrkovalci  cerkveni  glasbeniki  in
bogoslužni  sodelavci,  četudi  v  trenutku  svete  maše  niso  v  cerkvi,  ampak v
cerkvenem  stolpu.  Seveda  pa  je  potrebno  pritrkovalce  vzgajati  ne  le  kot
glasbenike,  ampak  tudi  kot  bogoslužne  sodelavce,  kar  pomeni  tako  stalno
izobraževanje o stroki pritrkovanja kot tudi o pomenu evharistije. Med sveto
mašo je potrebno pritrkovalcem omogočiti ozvočenje na cerkvenem stolpu, da
lahko sledijo maši. Če to ni mogoče, pa je pametneje opustiti pritrkovanje pri
slavi in med povzdigovanjem ter se po pritrkovanju v začetku maše spustiti s
stolpa in prisostvovati maši. Morda je lahko tudi naš Magnificat pripomoček za
pritrkovalce, da bodo lažje zbrano sledili sveti maši s cerkvenega stolpa.

Pritrkovalci  morajo  dobro  poznati  tako  tehnične  zakonitosti  igranja  na
zvonove kot tudi glasbene vzorce, da lahko nastanejo lepe in raznolike melodije,
poleg tega pa morajo biti pritrkovalci dobro uigrani, ko več ljudi igra eno ubrano
melodijo. >>


