
Vi ste priče
Teden molitve za duhovne poklice

Četrta velikonočna nedelja ali nedelja Dobrega Pastirja je vsako leto svetovni
molitveni dan za duhovne poklice, letos je že 43. po vrsti. Cerkev na Slovenskem pa
zaradi vedno večjega pomanjkanja teh poklicev obhaja kar teden molitve za nove
duhovnike, redovnike, redovnice, misijonarje in sploh za vse duhovne poklice.

Kadarkoli premišljujem o duhovnih poklicih in zanje molim, posebno še v tem
tednu, se spomnim na šmarnice, ki jih je za leto 1970 napisal jezuit Miha Žužek z
naslovom Kraljica apostolov. Na str. 17 je zapisal: 

»Neka vas v Bosni je ostala brez duhovnika. Več let so ga čakali. Naposled so
napisali pismo škofu. V Jezusovem imenu ga prosijo, naj jim pošlje mašnika: otroci
nam umirajo brez svetega krsta, starci brez tolažbe in svete popotnice. Svoje mrtve
pokopavamo brez duhovnika. A kaj naj rečemo o naši mladini? Nihče je ne more
ugnati in ukrotiti, ker ni duhovnika, ki bi jih učil krščanskega nauka. Na koncu dodajo
te ganljive besede: 'Prevzvišeni gospod škof! Najdite nam mašnika kjer koli morete.
Ne zahtevamo niti mladega niti zdravega, lahko je tudi star in slaboten, da bo le
mašnik. Pa naj bo tudi slep, za roke ga bomo vodili po župniji; naj bo brez nog, na
rokah ga bomo nosili. Samo da bo mašnik!' tako so ti verni ljudje čutili, kaj jim je
duhovnik…«

Ko  smo  brali  te  šmarnice(1970),  je  bilo  na  slovenskem  48  novomašnikov,
lansko  leto(2005)  pa  samo  24.  V  dobrih  30.  letih  se  je  število  novomašnikov
razpolovilo. Ali se v tem pogledu bližamo župniji v Bosni?

Naj  bo  letošnji  teden  molitve  en  sam  klic,  ena  sama  prošnja:  Gospod,
duhovnikov, redovnikov, redovnic, po svojem Srcu, nam daj! Pošlji novih delavcev
na svojo žetev! Vlij duha velikodušnosti v srca naše mladine, da se bo pogumno in v
še večjem številu odločala za vse vrste duhovnih poklicev! 

dr. Franc Kramberger, Mariborski škof
Vaši škofje
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2. Velikonočna nedelja – bela – Nedelja božjega 
usmiljenja

Evangelij:ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                                 Jan. 20,19-31       
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata 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 dvanajsterih, 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: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran
in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«
Namen knjige
Jezus je vpričo svojih učencev storil 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 verujete, imeli življenje
v njegovem imenu.

Mašni nameni od 23.4. do 29.4. 06:
Nedelja 7.30h - za farane

10h  Marija Jereb, obletna, Rovte 41c 
Ponedeljek 19h  Jože in Marjana Arhar, godovna, Petkovec 11 
Torek Sv. Marko, evangelist

18.30h Markova procesija , nato sveta maša, za  Janez in 
Marija Nagode, Rovte 141

Sreda 19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51

Četrtek 19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35

Petek Sv. Peter Chaner, duhovnik in mučenec
19h   Jože Treven, godovna, Rovte 4a

Sobota Sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena 
učiteljica, sozavetnica Evrope
8h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, obletna, Petkovec 56

Ministriranje:

Teden od 23.4. – 30.4. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. 
Primož Arhar in Damjan Petkovšek

Teden od 30.4. – 7.5. Lovrenc Skvarča, Vid Treven in Jan Cigale
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3. Velikonočna nedelja

Evangelij: KRISTUS JE MORAL TRPETI IN VSTATI OD MRTVIH 
                                                                                                                  Lk. 24,35-48
Iz Svetega Evangelija po Luku

Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju
kruha.
Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so
se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v
srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte,
kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in
noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?«
Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.
Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti
vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so
doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v
njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo
začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.

Mašni nameni od 30. 4.  do 7. 5. 06:

Nedelja 7.30h za farane 
10h   Marija Treven, obletna, Petkovec 46

Ponedeljek Sv. Jožef, delavec
8h  Franc in Marjanca Kavčič, obletna, Petkovec 8
začetek Šmarnic in Tedna molitev za duhovne poklice

Torek Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
8h – v dober namen, Rovtarske Žibrše 4b

Sreda Sv. Filip in Jakob, apostola
19h  starši Jurca, Petkovec 17

Četrtek Sv. Florijan, mučenec
18h Florijanova procesija na Praprotno Brdo, sveta maša v 
čast sv. Florijanu

Petek,  
Prvi Petek

19h  Florijana Čuk, Petkovec 10 

Sobota, 
Prva sobota

8h  Jože Kržišnik, Rovte 5

Nedelja 4. Velikonočna nedelja – Nedelja dobrega 
pastirja
7.30h - za farane
10h Na Petkovcu za   Anton In Marija Treven, Petkovec 46
15h Šmarnična pobožnost na Petkovcu
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 Ostala oznanila:

* V torek 25.4. je prva od prošnjih procesij – Markova procesija. Poteka
skozi naselje Rovte. Udeležite se je v čim večjem številu, da si izprosimo
božji blagoslov pri našem fizičnem in umskem delu.
*  V sredo 26.4.  po  večerni  maši  je  sestanek  za  vse starše  letošnjih
birmancev. Pogovoriti se moramo glede birme.

  * V času prvomajskih počitnic od 27.4 do 3.5. ni verouka.
* Z mesecem majem pričnemo »Šmarnice«, letošnje šmarnično branje je
zbral in uredil Jože Kužnik pod naslovom: Kraljica mučencev – slovenski
mučenci XX stoletja. To so življenjske zgodbe duhovnikov in laikov, ki so
dosledno živeli po veri, pa so umrli nasilne smrti.
* Od 1. do 7.5. pa je tudi »Teden molitve za duhovne poklice«. Brošura
z  bogato  duhovno  vsebino  nosi  naslov:  »Vi  ste  priče«  Lk,  24,24-48  Papež
Benedikt  XXVI je izdal  v ta namen posebno poslanico ob 43.  Svetovnem
molitvenem dnevu za duhovne poklice.  Govori  o  temi: Poklic  v  skrivnosti
Cerkve. Pri svojih molitvah vključimo tudi sami kakšno molitev v ta namen.
*  V  torek  2.5.  je  romanje  dekanijske  mladine v  Kranjsko  Goro.
Interesenti se prijavite v župnišče na Vrhniki, tel: (01) 750-2750

  * V sredo 3.5. ob 20h je v župnišču srečanje za člane Župnijske Karitas.
*  4.5.  na  god  sv.  Florjana,  zavetnika  gasilcev,  je  ob  18h začetek
Florijanove  procesije  izpred  župnijske  cerkve  v  cerkev  sv.  Nikolaja  na
Praprotno Brdo. Tam bo sveta maša v čast sv. Florijanu. Priporočimo se mu,
naj  nas  varuje  časnega  in  večnega ognja. Po maši  bo nabirka  za
obnovo zvonika te cerkve.
* Na prvi petek 5.5. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in
ostarele  po  domovih.  Po  večerni  maši  je  posvetilna  molitev  v  čast  Srcu
Jezusovem  z  blagoslovom.  Ta  dan  tudi  pričnemo z  devetdnevnico  –
priprava na sveto birmo, h kateri prihajajte vsi birmanci, da si izprosite
potrebnih darov svetega duha, za osebno odločitev in rast v veri. Vabljeni
tudi botri in starši.
*  Na  Nedeljo  dobrega  pastirja  je  po  maši  na Petkovcu,  darovanje  za
potrebe tamkajšnje cerkve.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

23.4. Klavdija Kogovšek in Ana Lukančič Tadeja Gnezda  in Marja Čuk
25.4. 18.30h Franja Tušar
30.4. Mojca Skvarča in Srečo Nartnik Tamara Trpin in Marjana Kunc
7.5. Cilka Jereb in Ana Lukančič Rezka Kavčič in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v aprilu Rezka Kavčič
Pogrebne maše v maju Franja Tušar
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


