
5. POSTNA NEDELJA- Tiha
Evangelij: ČE SEME UMRJE, OBRODI OBILEN SAD Jan 12,20–33
Mašni nameni od 21.3.2021 do 27.3.2021
nedelja, 21.3. 7:30h – za farane

10h  Jožef Cigale, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 30
ponedeljek, 22.3. Tomaž Carigrajski, patriarh

18h  Jože Treven, godovna, Rovte 13
torek, 23.3. Sveti Turibij iz Mongroveja

18h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127
sreda, 24.3. Katarina Švedska, redovnica

18h  Jože in Tončka Treven, Petkovec 11b
četrtek, 25.3. GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI, slovesni praznik

Sklep »Tedna družine«
  8h  Marcel Kržišnik, sorodniki iz Rovt
18h  Marjan Brenčič, godovna, Petkovec 39

petek, 26.3.
POSTNI Petek

Evgenija, mučenka
18h – Križev pot; sveta maša:  Rozalija Trček, obletna

in Frančišek, Rovte 114        
sobota, 27.3. Peregrin, redovnik

18h  Frančiška in Andrej Rupert, obletna, Petkovec 13
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Peter je na binkošti povedal množici, da je Bog Jezusa »rešil iz smrtnih muk in
obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim« (Apd
2,24). Pozneje, ko sta Peter in Janez ozdravila hromega moža pred templjem, je
Peter zbrani množici rekel: »Začetnika življenja ste ubili. Toda Bog ga je obudil
od mrtvih« (Apd 3,15). Jezus, ki je vstal v slavi, je ozdravil tega moža. Tudi Pavel
je  svoje  pridige  utemeljeval  na  Jezusovem  vstajenju:  »Če  pa  Kristus  ni  bil
obujen,«  je  zapisal,  »je  prazna  vaša vera  in  ste  še  v  svojih  grehih«  (1  Kor
15,17). Jasno je povedal, da nam je Jezus z vstajenjem pridobil odpuščanje. Ker
je Kristus vstal, imamo tudi mi lahko gotovo in trdno upanje, da bomo vstali z
njim – če bomo verovali vanj in se odzvali njegovemu klicu. 

Peter,  Pavel  in  drugi  apostoli  so  bili  tako  trdno  prepričani  o  Jezusovem
vstajenju, da so bili  pripravljeni raje umreti,  kakor da bi se odrekli  veri  vanj.
Pavel  je  celo  vprašal  Korinčane,  zakaj  bi  se  on in  drugi  apostoli  spravljali  v
nevarnost in se izpostavljali smrti, če vstajenje ne bi bilo resnično (prim. 1 Kor
15,30). – Če upoštevamo vse to, kako ne bi upali v Jezusovo vstajenje?

Razlog  za  naše  upanje -  Papež  Benedikt  XVI.  je  nekoč  dejal:  »Če
odstranimo  Kristusa  in  njegovo  vstajenje,  človek  ostane  brez  izhoda  in  vsi
njegovi upi postanejo utvara.« Naše življenje brez Jezusovega vstajenja se ne bi
le končalo na zemlji, ampak bi mu manjkalo večnega smisla oziroma namena.
Umrli bi v svojih grehih (prim. Jn 8,24). Jezusovo vstajenje nas navdaja s tako
velikim upanjem, ker lahko živimo v obilju, ki nam ga je dal na zemlji, in se
oklepamo obljube večnega življenja z njim v nebesih. Dandanes veliko ljudi živi
brez  upanja.  Tudi  mi  smo  morda  kdaj  doživeli  obdobja  obupa.  A  ker  smo
kristjani, v resnici nikoli nismo brez upanja. Bog nas ljubi in nas je odrešil ne
glede na to, kako se počutimo. >>

6. POSTNA NEDELJA – CVETNA
Evangelij: TRPLJENJE NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA PO MARKU Mr 15;16

Mašni nameni od 28.3.2021 do 4.4.2021:
nedelja, 28.3. NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA

Prehod na poletni čas - kazalce za 1 uro naprej!
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Jereb, Marjana Rupnik 

in starši Lebar, Rovte 41c
Blagoslov butar in zelenja na platoju pred župniščem 
ob upoštevanju varnostne razdalje in nošenju mask

ponedeljek, 29.3.
Velikega tedna

Štefan IX., papež
18h  starši in bratje Moljk, Rovtarske Žibrše 4

torek, 30.3.
Velikega tedna

Janez Klimak, opat
18h  Pavla Pišljar, osmi dan, Rovtarske Žibrše 35

sreda, 31.3.
Velikega tedna

Gvido, opat
18h  Jože Sivec, godovna, Petkovec 11

četrtek, 1.4.
VELIKI ČETRTEK

18h  Marjan Moljk, godovna, Rovtarske Žibrše 4

petek, 2.4.
VELIKI PETEK

15h – Križev pot
18h – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju

sobota, 3.4.
VELIKA SOBOTA

Blagoslov velikonočnih jedil: 13:30h – Rovtarske Žibrše 
14:15h – Petkovec pri cerkvi, 15h – Rovte pri cerkvi
18h  Marjan Moljk, Rovtarske Žibrše 4

nedelja, 4.4. VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA,
slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Marjan Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

(Nadaljevanje iz prejsnje strani)
Načrt ima za naše življenje ne glede na okoliščine. In ker je vstal od mrtvih,
bomo tudi mi nekoč vstali in se združili z njim. Sveti Peter je prijatelje kristjane
spodbujal:  »Vselej  bodite  vsakomur  pripravljeni  odgovoriti,  če  vas  vpraša  za
razlog upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15). Vsi imamo upe in sanje ter želimo, da bi
se uresničili. Toda nič od tega se ne more primerjati s trdno obljubo večnega
življenja, ki nam ga je Bog pripravil po Jezusu. Ni pomembno, kakšne preizkušnje
bomo doživeli v tem življenju, to je naše edino trdno upanje. V velikonočnem
času bodimo torej pripravljeni  pripovedovati  ljudem, zakaj  upamo v vstajenje
Jezusa Kristusa, našega Odrešenika!

Velikonočni esej – Beseda med nami, št. 2/2021, str. 9–11
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nad zakristijo zaradi COVID-19
Nova navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 18. 12. 2020
* Od 18. 12. dalje do nadaljnjega so svete maše z ljudstvom omejene, v 

cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), 
kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega 
gospodinjstva) na 30 m2.

* Po nedeljski maši ob 10h je v cerkvi možno prejeti obhajilo.



 Ostala oznanila
* Verouk je vsaj do 4. aprila odpovedan.
* V času od 19. marca do 25. marca obhajamo »Teden družine«.
* Na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji (25.3.) bo od 17. ure prilika

za sveto spoved. Na razpolago bo tuj spovednik.
*  S CVETNO NEDELJO pričenjamo v liturgiji  Veliki  teden, ko se bomo

spominjali vseh najvažnejših dogodkov iz Jezusovega življenja, ki so
pomembni za našo vero.  Na Cvetno nedeljo beremo pri maši  »Pasijon«,
poročilo o Jezusovem trpljenju, kakor ga je zapisal evangelist Marko. V spomin
na Jezusov slovesni vhod v mesto Jeruzalem ta dan Cerkev blagoslavlja oljčne
vejice, butare in drugo spomladansko zelenje.
Blagoslov butar in zelenja bo ob 10 H na platoju pred župniščem ob
upoštevanju varnostne razdalje in nošenju mask.

*  VELIKI  ČETRTEK  je  spominski  dan  Jezusove  zadnje  večerje  in
postavitve svete Evharistije in duhovništva. V stolnih cerkvah je na ta dan
dopoldne Krizmena maša, pri  kateri  škof blagoslovi krstno in bolniško olje in
posveti  sveto  krizmo.  Ob  18  H  je  sveta  maša,  po  njej  je  prenos
Najsvetejšega v »božji grob« in kratko češčenje pri njem v tišini.

* VELIKI PETEK je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu.
Ob 15 uri je v cerkvi molitev križevega pota. Ta dan ni svete maše, ampak
samo opravilo v čast Jezusovemu trpljenju, ob 18 H: branje božje besede
s pasijonom, slovesne prošnje za vse potrebe, razkrivanje in češčenje križa brez
poljubljanja križa, sveto obhajilo in molitve pri božjem grobu.

*  VELIKA SOBOTA:  Blagoslov  velikonočnega ognja  ob 7  H zjutraj  pri
pokopališkem križu.   Blagoslov  velikonočnih  jedil:  Rovtarske  Žibrše pri
kapeli na Planinah ob 13:30 H,      Petkovec zunaj pred cerkvijo ob 14:15 H,
Rovte zunaj pred cerkvijo na platoju pred župniščem ob 15 H,
vse ob upoštevanju razdalje in nošenju mask.
Večerno bogoslužje z Velikonočno vigilijo se prične ob 18 H: Slavje luči, hvalnica
velikonočni sveči, branje beril, Slava, Aleluja, krstno bogoslužje, sveta maša.

*  VELIKA  NOČ  je  največji  praznik  krščanstva,  ko  slavimo  Jezusovo
vstajenje  od mrtvih. Ves  velikonočni  čas  nas  bo  pri  bogoslužju  spremljal
vzklik veselja ALELUJA.
Ob 7. 30 H vstajenje v božjem grobu, nato sveta maša.
Velikonočne procesije ne bo. Pri obeh mašah je darovanje za župnišče.

V času ko je omejitev vernikov pri maši, zaradi COVID-19, je 
prenos prazničnih in nedeljske maše ob 10 uri preko FB. 
https://www.facebook.com/zupnija.rovte
Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 24, od 20.3. do 26.3. sk. 1 in 2, od 27.3. do 2.4. sk. 3, od 3.4. do 9.4.

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

Oznanila od 21.3.2021 do 4.4.2021, Leto XVII. št. 6/407
Upanje v vstajenje

Kristjani imamo trdno obljubo večnega življenja
Poročila očividcev - Učencema na poti v Emavs se je zdelo, kakor bi jima

zmanjkalo  tal  pod  nogami.  Vse  upe  in  sanje  sta  stavila  na  Jezusa,  tega
čudodelnika iz Nazareta, njega pa so rimski oblastniki okrutno usmrtili. »Mi pa
smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael« (Lk 24,21). Seveda v tujcu, ki je
hodil z njima, nista prepoznala Jezusa, vstalega Kristusa. Ko sta mu povedala,
kaj jima teži  srce, je Jezus začel naštevati  vsa mesta v Svetem pismu, ki  se
nanašajo nanj. Ko so se približali vasi, sta ga učenca prosila, naj ostane pri njiju,
in ko je pri večerji blagoslovil in razlomil kruh, sta nenadoma spoznala, kdo je
(prim. Lk 24,31). Ko sta se ozrla nazaj, sta se zavedela, da je njuno srce gorelo v
njiju, ko jima je odpiral Pisma (prim. Lk 24,32). V hipu sta spoznala, da so se
njuni  upi  uresničili  –  in  presegli  njune  najdrznejše  sanje.  Jezus  je  bil  živ,
premagal je smrt in temu sta bila priča. Čeprav nismo srečali vstalega Kristusa v
telesu kakor ta učenca, imamo opise številnih njegovih prvih učencev. Poleg njiju
ga je Marija Magdalena srečala pri grobu (prim. Mr 16,9–10; Mt 28,1–10; Lk
24,1–9; Jn 20,11–18). Nato se je prikazal enajsterim učencem, medtem ko so se
skrivali pred oblastniki; pred njimi je celo jedel ribo (prim. Lk 24,43). Naslednji
teden se je Jezus spet  prikazal  (prim.  Jn 20,24–29).  Nazadnje se je prikazal
Petru in nekaterim učencem na obrežju Galilejskega jezera, ko so lovili ribe, in
jim pripravil zajtrk (prim. Jn 21). Tudi apostol Pavel je srečal vstalega Jezusa na
poti v Damask (prim. Apd 9,3–9). Pozneje je opisal, da se je Kristus »prikazal več
kot petsto bratom hkrati« (1 Kor 15,6). Ključnega pomena je, da naše upanje v
vstajenje  ni  zgolj  nekaj  medlega.  Temelji  na  resničnem  dogodku,  ki  je
spremenilo življenja resničnih ljudi. In kar se je zgodilo pred dva tisoč leti, velja
še danes: Jezus je živ in živi med nami! 

Oznanjanje  apostolov -  Še  en  razlog  za  upanje  v  Jezusovo  vstajenje
imamo: bilo je temelj oznanjanja apostolov. Brez njega ne bi imeli oznanjati nič
posebnega. >>

http://zupnija.rovte.eu/

