
2. Velikonočna – Bela – Papeška nedelja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                      Jan 20, 19-31
Evangelij 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!«. 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 19. 4. do 25. 4. 2009: 

nedelja, 
19. 4.

Nedelja božjega usmiljenja
7:30h – za farane
10h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12

ponedeljek,  20. 4. 19   iz družine Lukančič, Medvedje Brdo 1
torek, 21. 4. Sv. Anzelim, škof in cerkveni učitelj

19h  Rozalija Petkovšek
sreda, 22. 4. 19h  Manica Treven, obletna, Rovte 102
četrtek, 23. 4. Sv. Jurij, mučenec

19h  Marija Jereb, obletna 
in Marijana Rupnik, obletna, Rovte 41c

petek, 24. 4. Sv. Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik in mučenec
19h   Marko Petkovšek, godovna, Rovte 131

sobota, 25. 4. Sv. Marko, evangelist
18:30h Markova procesija skozi naselje Rovte,  sveta maša
 Valentin in Rozalija Gantar , obletna, Rovte 41a

 (nadaljevanje iz naslovne strani) 
Pismo je doseglo svoj namen, kajti  Korintska občina se je polagoma umirila in

Pavel ni imel več vzroka, da bi se zaradi nje razburjal. V prvem delu pisma se apostol
zagovarja  pred korintsko občino zaradi  krivičnih  očitkov,  v  drugem delu  spodbuja
Korintčane  naj  zbirajo  prispevke  za  jeruzalemske  Kristjane.  V  tretjem  delu
obračunava z judovskimi nasprotniki in brani svoj apostolski poklic. Nasprotnike svari,
naj ga ne izzivajo, sicer bo moral proti njim uporabljati svojo apostolsko oblast.
Pismo je bilo pisano leta 57 proti jeseni v Macedoniji. Je najbolj osebno Pavlovo 
pismo. Odpira nam pogled v globoko čutečo Pavlovo dušo in odkriva njegovo veliko 
skrb za vernike, pa tudi bolečine in hude notranje stiske, ki mu jih je včasih prinašalo 
naporno apostolsko delo.

3. Velikonočna nedelja
Evangelij: KRISTUS JE MORAL TRPETI IN VSTATI OD MRTVIH   Lk 24,35-48

Mašni nameni od 26. 4. do 3. 5. 2009:

nedelja, 26.4. 7:30h – za farane
10h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35

ponedeljek, 27. 4. Sv. Hozana Kotorska, devica
19h  Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41

torek, 28. 4. Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec
19h  Rozalija Pivk, obletna, Petkovec 20

sreda, 29. 4. Sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica, 
sozavetnica Evrope
19h  Katarina Reven, godovna, Rovte 54

četrtek, 30. 4. Sv. Pij V., papež
19h  Marjanca Kavčič, obletna in Franc Kavčič, Petkovec 8

prvi petek, 1. 5. Sv. Jožef delavec, praznik, začetek šmarnic
8h  Matevž Kogovšek, obl. in Marija Kamin, obl., Rovte 50a 

sobota, 2. 5. prva 
duhovniška 

Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
8h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, obletna, Petkovec 56

nedelja, 3.5. 4. Velikonočna – nedelja dobrega pastirja
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Marija in Anton Treven, obl., Petkovec 46
15h – šmarnična pobožnost na Petkovcu v cerkvi

Ministriranje:
Teden od 19.4. – 26. 4. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek

Teden od 26. 4.  – 3. 5.. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

********************************************************
Dosedanjima ključarjema: Istenič Francu iz Rovt 126 za župnijsko 

cerkev in Antonu Treven Petkovec 38 za podružnično cerkev sv. 
Hieronima na Petkovcu je po pravilniku o službi cerkvenih ključarjev 
potekla služba ključarja. Oba sta že izpolnila 70 let. Prosim vse tiste, 
ki obiskujete nedeljske maše, da si preberete Pravilnik o službi 
cerkvenih ključarjev, ki ga je potrdil v Ljubljani dne 14.9.1999 Franc 
Rode, nadškof – Metropolit in je priložen farnemu glasu župnije 
svetega Mihaela Rovte. Tako se boste lažje odločili za novega ključarja
za župnijsko cerkev in podružnično cerkev na Petkovcu. Izpolnjene 
listke z novima ključarjema boste oddali v nabiralnik v lopi pod 
zvonikom v nedeljo 10.5. po obeh mašah. Listke za volitve boste 
prejeli v nedeljo 19.4. po obeh mašah.



Ostala oznanila:
* Na belo nedeljo, 19.4. obhajamo papeško nedeljo – obletnica izvolitve

papeža Benedikta XVI. Bogu v zahvalo bomo pri obeh mašah po obhajilu 
zapeli zahvalno pesem in prosili Boga, naj ga ohranja v njegovi Petrinski 
službi.

* Za darovanje na Velikonočno nedeljo se vsem darovalcem iskreno 
zahvalim. Bog vam povrni.

* V torek, 21.4. ob 20h je na Vrhniki srečanje za bralce beril. Srečanje 
bo v Cukaletovi dvorani poleg župnišča.

* V soboto, 25.4. na god svetega Marka bo ob 18:30 potekala 
Markova procesija skozi naselje Rovte, ki je ob enem tudi prošnja 
procesija. Pri prošnji procesiji ne molimo samo za blagoslov na polju, 
ampak tudi za blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih 
nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk. Po procesiji je sveta maša.

* Na god svetega Marka, 25.4. je na Vrhniki prireditev v okviru dekanije 
za mladino: Križ Kraž za mlade. Srečanje se bo pričelo ob 13h.

* Na tretjo velikonočno nedeljo 26.4. pričenjamo teden molitve za duhovne 
poklice. Pridružimo se Jezusovi prošnji: »Prosite Gospoda žetve, naj pošlje 
delavce na svojo žetev«.

* Bolne in ostarele bom namesto prvega petka obhajal že v četrtek 
30.4. v dopoldanskem času.

* Na praznik svetega Jožefa delavca 1. 5. pričenjamo šmarnično pobožnost. 
Letos bomo poslušali šmarnično branje, ki ga je napisala Maja Zajc Kalar z 
naslovom: Z Marijo skozi mladost. Ker je ta dan prvi petek, bomo po maši 
zmolili  litanije svetega Jožefa in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto, 2.5. bomo po maši molili za nove duhovne in redovne 
poklice, zmolili litanije Matere Božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 4. Velikonočna nedelja 3.5. je nedelja dobrega pastirja. Ob 10h je maša 
na Petkovcu v cerkvi sv. Hieronima. Pri maši je darovanje za potrebe 
cerkve, za nadstrešek nad vhodnimi vrati v cerkev in za obnovljena vrata. 
Ob 15h bodo v cerkvi na Petkovcu šmarnice, litanije Matere Božje in 
blagoslov z Najsvetejšim.

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

19. 4. Franja Tušar in Ana Lukančič Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
26. 4. Jože Treven in Cilka Jereb Marjana Kunc in Tamara Trpin
1. 5. ob 8h Franja Tušar
3. 5. Tadeja Gnezda in Petra Čuk Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča

Pogrebne maše v aprilu Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v maju Mojca Skvarča

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

Oznanila od 19. 4. do 3. 5. 2009, Leto V. št. 8
Drugo pismo apostola Pavla Korinčanom

Drugo pismo Korinčanom je Pavel pisal kaki šest mesecev za prvim. Povod so dale
nove razmere, ki so nastale v Korintu potem, ko je apostol že odposlal prvo pismo.
Kratek  pregled  med  prvim  in  drugim  korintskim  pismom  sodi  med  najtemnejša
obdobja Pavlovega življenja. Iz raznih mest drugega pisma posnamemo, da so prišli v
Korint  nekateri  ozkosrčni  judovski  Kristjani,  ki  so  začeli  deliti  korintsko  cerkveno
občino, črniti Pavla in mu izpodkopavali ugled med korintskimi verniki.

Čeprav je bil  Pavel v Efezu zelo zaposlen, se je zaradi položaja, ki  je nastal  v
njemu tako dragi korintski občini, odtrgal od svojega dela in napravil v Korintu kratek
obisk, ki ga Apostolska dela ne omenjajo. Upal je, da bo občino pomiril, toda doživel
neprijetno razočaranje. Neki korintski  vernik je njega osebno, ali  nekoga, ki  je bil
Pavlu zelo blizu, žalil in mu srce napolnil z bolestjo. Potrt se je vrnil v Efez in takoj
napisal Korinčanom ostro pismo. Sam pravi, da ga je pisal »v veliki stiski in srčni
tesnobi … z mnogimi solzami«(2Kor 2,4). Pismo se ni ohranilo, podobno kakor ono ne
ki ga je pisal v Korint pred prvim kanoničnim pismom. 

Kmalu zatem pošlje v Korint Tita, da bi uredil razmere in nato prišel Pavlu poročat
o uspehu svojega posredovanja. Dogovorila sta se, da se bo Tit po suhem in Pavla
počakal v Troadi.  Toda Tit  se je verjetno v Korintu nekoliko zakasnil,  Pavel pa je
moral zaradi  upora, ki  ga je povzročil  Srebrar Denetrij,  zapustiti  Efez prej,  kot je
nameraval. Tako sta se s Titom dobila šele, ko je Pavel že dospel v Macedonijo Titu
naproti.

Novice, ki jih je Tit  prinesel iz Korinta, so bile razveseljive in so Pavla potolažile.
Pomirjen pošlje Tita zopet v Korint z naročilom, naj tam izvedejo zbirko za siromašne
brate v Jeruzalemu. Sam pa je medtem, najbrž  v Filipih  proti  koncu poletja ali  v
jeseni, ko je šlo njegovo tretje misijonsko potovanje že h koncu, pisal Korintčanom
novo pismo, ki se je ohranilo in je v kanonu označeno kot drugo pismo Korinčanom.

Pismo je v začetku pisano zelo mirno in prizanesljivo. Toda med pisanjem, ki je
lahko  trajalo  nekaj  tednov,  je  apostol  najbrž  zvedel,  da  so  v  Korintu  njegovi
nasprotniki  še  na  delu  in  da  Korintčani  deloma  verjamejo  njihovim  lažnivim  in
vznemirljivim govoricam. Zato je zadnji del pisma posvečen samo nasprotnikom in
pisan posebno odločno in ostro.                                                                    >>


