
Dragi starši birmancev,
 botri in sorodniki!

 Vaš otrok se pripravlja na birmo, ki je zakrament potrditve
v veri. Večina teh pripravnikov je v burnem prehodu iz otroštva
v mladost in odraslost. Pubertetno obdobja ne povzroča veliko
težav  samo  staršem  in  drugim  vzgojiteljem,  ampak  tudi
mladostnikom samim. Otroški svet se jim podira, samostojnosti
pa  še  dolgo  ne  bodo  zmogli,  čeprav  v  njih  velika  želja  po
svobodi in neodvisnosti.

Veroučna srečanja,  obiskovanje nedeljske maše, prejemanje zakramentov in
osebna  ter  družinska  molitev  –  vse  to  je  do  neke  mere  pripomoglo,  da  bi  se
neposredni pripravi na birmo čimbolj odprli za ta zakrament. V bistvu ne gre zgolj za
pripravo na birmo, ampak na življenje. Ker je to življenje danes zelo zapleteno in za
mladega človeka nevarno, mu želimo vsi skupaj pomagati, da bi prebrodil najtežja
najstniška leta brez prehudih ran in življenjskih zablod.

V  tem  prehodnem  obdobju  prihaja  Cerkev  naproti  z  zakramentom  birme  –
potrditve v veri. Po župnijah se na različne načine trudijo, da bi pripravniki izpolnili
vsaj  temeljne  pogoje  za  pripravo  na  birmo:  redna  udeležba  pri  nedeljski  maši,
sodelovanje  pri  bogoslužjih  in  nekaterih  župnijskih  opravilih,  rednem  obisku  in
sodelovanju pri  verouku,  izdelava domačih nalog,  primernem poznanju temeljnih
verskih in moralnih resnic ter osnovnih molitev.

Zato prosim starše, botre in druge domače, da pomagate pri župnijski pripravi,
saj gre za dobro vaših otrok. Največ je seveda vreden vaš zgled pa tudi spodbudna
beseda in molitev zanje. Tudi stari starši lahko z molitvijo veliko naredijo za svoje
vnuke in pravnuke.                                                                                                   >>
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4. Velikonočna nedelja – Nedelja dobrega pastirja

Evangelij:DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE OVCE        Jan. 10,11-18    

Iz Svetega Evangelija po Janezu

Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in
ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je
pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene,
kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki
niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga
dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem
prejel od svojega Očeta.«

Mašni nameni od 7.5. do 13.5.06:

Nedelja 7.30h - za farane
10h Na Petkovcu za   Anton In Marija Treven Petkovec 46
15h Šmarnična pobožnost na Petkovcu

Ponedeljek Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice
19h  Anton Trpin, Rovte 114 

Torek 19h  Alojz in Pavla Jurca, obletna, Petkovec 19
Sreda 19h  Marija Karmin, godovna, Rovte 50a

Četrtek 19h  Antonija Otrin, brat Jaka
Petek Sv. Leopold Mandič, duhovnik

18.15  – srečanje birmancev z g. birmovalcem
19h   Zalejški, obletna, Rovte 4

Sobota god Fatimske Matere Božje
8h  Marjana in Jože Arhar, obletna, 104d
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(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Žal ugotavljamo da se številni mladi po birmi oddaljijo od Cerkve in celo od vere,
vendar pa lahko dobra in skupna priprava na življenje v mladinski, pevski, skavtski ali
drugih skupinah pusti koristne sadove za kasnejša leta. Vera danes ni samo nekaj
zunanjega, ampak predstavlja vedno bolj  vprašanje:  biti  ali  ne biti? Ko se bo vaš
otrok pri tridesetih ali štiridesetih letih morda srečal z nerešljivimi problemi, bo zaživel
spomin na otroška in mladostna leta.  Takrat  bo pomembno,  da bo vedel  za tisto
»roko«, Jezusa Kristusa, ki mu je ponujena, tudi ko vse drugo odpove.

V upanju, da to pismo sprejemate z dobrohotnostjo, kot je napisano, vas lepo
pozdravljam in  upam,  da  se  bomo ob  srečanju  pred  birmo  in  na  birmanski  dan
prijateljsko segli v roke.

Vaš birmovalec 
msgr. Božidar Metelko



5. Velikonočna nedelja

Evangelij: KDOR OSTANE V MENI IN JAZ V NJEM, TA RODI OBILO SADU 
                                                                                                                       Jan. 15,1-8
Iz Svetega Evangelija po Janezu

»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu,
odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem
vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni
in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni,
ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če
ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V
tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.

Mašni nameni od 14.5.  do 21.5.06:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   iz družine Osterman, obletna, Rovtarske Žibrše 36
            med to mašo bodo šmarnice
--------------------------------------------------------------------------
15h Podelitev zakramenta svete birme, 
       sveta maša  po namenu g. birmovalca 

Ponedeljek Svetovni dan družine
19h  Ivanka Garden roj. Slabe 

Torek Sv. Janz Nepomuk, duhovnik in mučenec
16h  Antonija Otrin, brat Jaka

Sreda Sv. Jošt, puščavnik
19h  Antonija Otrin, (dano Šenčur) Rovte 139

Četrtek 19h  Gašper in starši Logar, obletna, Rovte 41a

Petek,  19h  Janez Nagode, obletna, Rovte 141 
Sobota, Sv. Bernardin Sienski, duhovnik

8h  Valentin in Rozalija Gantar, obletna, Rovte 41a
Nedelja 6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma

7.30h - za farane
10h    Jože in Dušan Logar
19h Šmarnice, pri Brnkovi kapelici (Bolčina)
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Dihaj v meni, Svet Duh,
da bom, kar je sveto, mislil!
Ženi me, Sveti Duh,
da bom, kar je sveto, delal!

Vabi me, Sveti Duh,
da bom, kar je sveto, ljubil! 
Krepčaj me, Sveti Duh,
da bom, kar je sveto, čuval! 

Varuj me, Sveti Duh,
da ne bom nikdar zgubil, kar je sveto.



Ostala oznanila:

* V ponedeljek 8.5. bo po večerni maši v veroučni učilnici sestanek za
starše  letošnjih  prvoobhajancev.  Dogovoriti  se  moramo  glede  prvega
svetega obhajila in sodelovanja.

* V sredo 10.5. je popoldne ob 16h čiščenje in pospravljanje cerkve.
Zato poskrbijo starši letošnjih birmancev.

* V petek 12.5. je ob 18.15 srečanje za vse birmance, starše in botre
z  g.  birmovalcem msgr.  Božidarjem Metelkom.  Med  sv.  mašo  in  po
srečanju bo g. birmovalec spovedoval.

*  V  nedeljo  14.5.  na  dan  birme se  birmanci  zberete  15  min pred
začetkom v veroučni učilnici. V sprevodu gre vsak birmanec s svojim botrom
ali  botro  v  cerkev,  kjer  bo  za  vse  pripravljen  prostor.  Tisti,  ki  pri  maši
sodelujete, (branje berila, prošnje za vse potrebe,…) se postavite na začetek
sprevoda.

* Uradni fotograf pri birmovanju je Foto Viktor (g. Brigita Zemljarič) iz Žirov.

* Šmarnice na nedeljo birme bodo pri maši ob 10h.

*  Na  6.  velikonočno  nedeljo,  21.5., bo  pri  obeh  mašah  nabirka  za
socialno zavarovanje duhovnikov.

* Šmarnice na 6. velikonočno nedeljo bodo ob 19h pri Brnkovi kapelici.

* V župnijski cerkvi v Gornjem Logatcu bo v nedeljo 21.5. ob 15h revija
otroških in mladinskih cerkvenih pevskih zborov dekanije Vrhnika. Vsak zbor
bo zapel  dve pesmi, nato pa še vsi  zbori  skupaj tri  pesmi.  Revije  se bo
udeležil tudi otroški cerkveni pevski zbor iz naše župnije, ki ga vodi
gdč. Urška Logar.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

7.5. Cilka Jereb in Ana Lukančič Rezka Kavčič in Matjaž Gnezda
14.5. Klavdija Kogovšek in Franja Tušar Mojca Mlinar in Marjana Kunc
21.5. Marja Čuk in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Miha Kavčič
Pogrebne maše v Maju Franja Tušar

Ministriranje:

Teden od 7.5. – 14.5. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 14.5.. – 21.5. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


