
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, slovesni praznik
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH     Jn 20,1–9

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.

Mašni nameni od 17.4.2022 do 23.4.2022
nedelja, 17.4. 7:30h – Vstajenje v božjem grobu in vstajenjska procesija 

sveta maša: za farane
10h  Frančiška Rupert in Andrej, obl., Petkovec 13

ponedeljek, 18.4.
v velikonočni 
osmini

Evzebij, škof
7:30h  Rudi in Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29
10h  Veronika Mivšek, trideseti dan, R. Žibrše 37

torek, 19.4.
v vel. osmini

Leon IX., papež
19h – Za zdravje, Rovte 131

sreda, 20.4.
v vel. osmini

Teotim, škof
19h  Janez, obletna, Marija in Franc Brenčič, Petkovec 14

četrtek, 21.4.
v vel. osmini

Anzelm, škof
19h  Franc Jurca, obletna, Petkovec 17

petek, 22.4.
v vel. osmini

Hugo, škof v Grenoblu
19h – Za zdravje, po namenu

sobota, 23.4.
v vel. osmini

Sveti Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
19h  Magdalena Mivšek, osmi dan, Rovte 76

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Tudi mi smo ob premišljevanju evangeljskih poročil povabljeni, da

Vstalega  prepoznamo  v  konkretnih  življenjskih  okoliščinah,  ga
sprejmemo v svoja življenja kot sopotnika, ki ima z nami sočutje in
nas vodi v polnost življenja. Škofje vabimo duhovnike, redovnice in
redovnike  ter  vse  kristjane,  da ob  spoznanju  lastne  krhkosti  in  ob
spoprijemanju z rušenjem lažne gotovosti gradimo krščansko občestvo
in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je Vstali Kristus! Gospod je
vstal in živi, živeli bomo tudi mi! Aleluja. Veselo veliko noč in naj bo
Gospodov mir z Vami vsemi! 

Msgr. dr. Andrej Saje, predsednik SŠK
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.11, od 16.4. do 22.4. sk.12, od 23.4. do 29.4. sk.13, od 30.4. do 6.5.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA NEDELJA
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS Jn 20,19–31

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 24.4.2022 do 1.5.2022:
nedelja, 24.4. NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

7:30h – za farane
10h  Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41

ponedeljek, 25.4. SVETI MARKO, evangelist, praznik
18:30h – Začetek Markove procesije, po njej sveta maša:

  Ljudmila Petkovšek, obletna, Rovte 131
torek, 26.4. Marija, Mati dobrega sveta

19h  Marjan Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 35
sreda, 27.4. Blažena Hozana Kotorska, devica

19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 104f
četrtek, 28.4. Sveti Peter Chanel, duhovnik in mučenec

19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35
petek, 29.4. Sveta KATARINA SIENSKA, devica in učiteljica, 

sozavetnica Evrope
19h  Pavel Lukan, obletna in Francka Koščak, obletna, 

Rovte 129a
sobota, 30.4. Pij V., papež

  9h – Maša na Vrhu Svetih Treh Kraljev
nedelja, 1.5. 
3. VELIKONOČNA 
NEDELJA

Sveti JOŽEF DELAVEC, praznik; ZAČETEK ŠMARNIC 
IN TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
7:30h – za farane
10h  starši in Marjan Brenčič, obletna, Petkovec 39
14h – Šmarnična pobožnost



Ostala oznanila
Vsem faranom in farankam želim in voščim 
blagoslovljene in mirne velikonočne praznike, da bi jih 
mogli lepo obhajati po družinah in v krogu prijateljev in
znancev. Naj vstali Kristus, ki je premagal trpljenje in 
smrt usmerja in vodi naše življenje, kljub zapletenim 
razmeram v svetu. Župnik.
* VELIKA NOČ: Ob 7 h zjutraj vstajenje v božjem grobu, nato 

velikonočna procesija ob ugodnem vremenu, zahvalna pesem in 
slovesna sveta maša. Vstajenjsko procesijo bo vodil in sveto mašo 
daroval pater Mio Kekić, jezuitski duhovnik iz Ljubljane. 
Pri maši je ustaljeno darovanje za potrebe cerkve, za 
odplačevanje posojilnega dolga.

* V tednu po Veliki noči ni verouka.
* V četrtek 21. 4. je po maši v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
* V ponedeljek 25. aprila goduje sveti Marko, evangelist. Ob 18:30 h je 

začetek Markove procesije skozi naselje Rovte. V primeru slabega 
vremena bodo litanije vseh svetnikov v cerkvi in nato sveta maša.

* V torek 26. aprila je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na 
krst za starše in botre. K pripravi starši prinesite družinsko knjižico in 
rojstni list otroka, botri pa, če so iz druge župnije potrdilo o 
sposobnosti za botra.

* V četrtek 28. aprila je po večerni maši v cerkvi srečanje za starše 
letošnjih prvoobhajancev.

* V času od 1. maja do 8. maja bo potekal Teden molitve za nove 
duhovne poklice v Cerkvi na Slovenskem. Geslo tedna je: »Pojdi in 
popravi mojo Cerkev!«

* Z mesecem majem, ki je posvečen Devici Mariji, pričenjamo v Cerkvi 
šmarnično pobožnost. Šmarnice bodo vsak dan pri maši, ob nedeljah 
pa popoldne ob 14 uri z branjem šmarnic in litanijami Matere Božje 
ter blagoslovom z Najsvetejšim.

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

17. 4.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Drago in Nevenka Malavašič
18.4.  Cilka Jereb  Branka Jereb
24. 4.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Ana Štefanič
25. 4.  ob 18:30h – Cilka Jereb
1. 5.  Franja Tušar in Marja Čuk  Drago in Nevenka Malavašič

 Pogrebne maše za mesec april  Franja Tušar
 Pogrebne pušice za mesec april  Anton Lukančič

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

Oznanila od 17.4.2022 do 1.5.2022, Leto XVIII. št. 8/435
VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo vstajenje naše upanje«!
Cerkveni učitelj je s to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti na
poti vere v večno življenje in da ne bi ob spoprijemanju s trpljenjem,
zlom in dejstvom smrti, izgubili poguma in obupali. Vprašanje upanja
je še posebej na mestu v letošnjem času priprave na veliko noč, ki je
zaznamovan, z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki  jih
vojna prinaša za njene državljane, za Evropo in za ves svet.

Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi velikonočno upanje,
temelji na zgodovinskem dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od
mrtvih. Gotovost, da bomo deležni neminljivega življenja, ne izhaja iz
človeškega  dognanja,  temveč  iz  Božje  obljube.  Smrt  nima  zadnje
besede!  To  oznanilo  je  bistvo  evangelijskega  sporočila  in  temelj
verovanja. Kakor je bil obujen Gospod Jezus, bomo obujeni tudi mi.
Sveti Pavel opozori na nevarnost dvoma o tej resničnosti in poudari:
»Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna
tudi vaša vera.« In doda: »Če samo zaradi tega življenja zaupamo v
Kristusa,  smo  od  vseh  ljudi  najbolj  pomilovanja  vredni«  (1  Kor
15,14.19). Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica
in začetek novega stanja. Jezus je vstal, da bi sam živel v nas in da bi
v njem, to je z njegovo močjo in milostjo, bili že na tem svetu deležni
Božjega  življenja  tudi  mi.  Slednje  se  bo  v  polnosti  udejanjilo  v
večnosti.  Ob zori  velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob
prazen.  Magdalena  in  druge  žene  so  srečale  vstalega  Jezusa;  ob
lomljenju kruha sta ga spoznala tudi emavška učenca. Vstali Gospod
se je zvečer prikazal tudi apostolom v zgornji izbi, nato pa še drugim
učencem v Galileji. >>


