
4. Velikonočna – Nedelja dobrega Pastirja 

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

Evangelij 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 3. 5. do 9. 5. 2009: 

nedelja, 
3. 5.

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

ponedeljek,  4. 5. Sv. Florijan, mučenec
18h začetek Florjanov procesije izpred župnijske cerkve 
na Praprotno Brdo - sveta maša v čast sv. Florjanu, 
Praprotno Brdo 3

torek, 5. 5. 19h  Jože Treven, godovna, Rovte 4a
sreda, 6. 5. Sv. Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov

19h  Gašper Logar in starši Logar, Rovte 41a
četrtek, 7. 5. 19h  Anka Brenčič, Rovte  44a
petek, 8. 5. Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice

19h  Katarina Martinčič, godovna, Rovte 44
sobota, 9. 5. 8h  iz družine Šinkovec – Anžur, Rovte 113

==================================================================================
 (nadaljevanje iz naslovne strani) 
Pismo ima kratek uvod in konec. Razdelimo ga v tri dele. 
Prvi  del je apologetični.  Pavel z vso odločnostjo brani svojo apostolsko veljavo.

Evangelij je prejel od Kristusa samega. Tudi apostoli v Jeruzalemu so mu priznali, da
uči pravi evangelij. 

Drugi del je dogmatični. Samo Mojzesova postava ne more človeka opravičiti. Ko
je nastopil Kristus, je postava izgubila svoj pomen. Kristjani se ne morejo zveličati po
delih postave ampak po veri v Kristusa. 

Tretji del je vzpodbudni. Apostol podaja navodilo za krščansko življenje. Kristjani
naj ohranijo svobodo, ki jim jo je pridobil Kristus. Vadijo naj se v čednostih, posebno
v zatajevanju, ljubezni in dobrotljivosti. 

Pavel je to pismo napisal na tretjem misijonskem potovanju, najbrž leta 54 ali 55,
nedolgo po tem, ko je zapustil Galacijo in prišel v Efez.

Ministriranje:
Teden od 3.5. – 10. 5. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 10. 5.  – 17. 5. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

5. Velikonočna nedelja

Evangelij: KDOR OSTANE V MENI IN JAZ V NJEM, TA RODI OBILO SADU    
Jan 15,1-8

Evangelij 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 10. 5. do 17. 5. 2009:

nedelja, 10.5. 7:30h – za farane
10h  Darja Mlinar, obletna, Rovte 2a
14h – šmarnična pobožnost v župnijski cerkvi

ponedeljek, 11. 5. 19h  Jože in Marijana Arhar, obletna, Rovte 104d
torek, 12. 5. Sv. Leopold Mandič, duhovnik

19h  Slavko Skvarča, Rovte 85a
sreda, 13. 5. God Fatimske Matere božje 

19h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
četrtek, 14. 5. Sv. Bonifacij, mučenec

19h – za vse žrtve II. svetovne vojne
petek, 15. 5. Sv. Zofija, mučenka, Svetovni dan družine

19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130
sobota, 16. 5. Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec

8h  Anka Brenčič, Rovte 44
19h – v zahvalo za 70. let življenja in za vse  iz leta 1939

nedelja, 17.5. 6. Velikonočna - nedelja turizma
7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, godovna, Rovte 104d
14h – šmarnična pobožnost v župnijski cerkvi

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

3. 5. Tadeja Gnezda in Petra Čuk Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča
10. 5. Marja Čuk in Jože Treven Klemen Jereb in Marjana Kunc
17. 5. Cilka Jereb in Ana Lukančič Tamara Trpin in Lovro Skvarča
Pogrebne maše v maju Mojca Skvarča

Bog je doslej vse prav storil. Hvalimo njegovo neskončno modrost!
Bog bo tudi v prihodnje vse prav storil. Zanašajmo se na njegovo previdnost!

Anton Martin Slomšek



Ostala oznanila:
* 4. Velikonočna nedelja 3.5. je nedelja dobrega pastirja. Ob 10h je maša 

na Petkovcu v cerkvi sv. Hieronima. Pri maši bomo prosili gospodarja 
žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Darovanje po maši je 
namenjeno za obnovljena vrata in nadstrešek nad vrati.
Ob 15h bodo v cerkvi na Petkovcu šmarnice, litanije Mater Božje in 
blagoslov z Najsvetejšim.

* V ponedeljek, 4. maja obhajamo god sv. Florjana, mučenca in 
zavetnika gasilcev. Ta dan bo šla Florijanova procesija, ki je 
obenem tudi prošnja procesija, izpred cerkve v Rovtah ob 18h v 
cerkev sv. Nikolaja na Praprotno Brdo. Pri maši se bomo priporočili 
sv. Florijanu da bi nas varoval časnega in večnega ognja. Po maši 
je darovanje za potrebe te cerkve.

* V torek, 5. maja po maši je v veroučni učilnici priprava na 
zakrament sv. Krsta. Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka in 
družinsko knjižico, botri pa potrdilo za krstnega botra, če so iz druge 
župnije.

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo v župniji na Binkošti 31.5. 
ob 10h.

* V ponedeljek, 11.5. ob 18h bo za člane Karitas nadaljevanje supervizije.

* K sodelovanju vabimo nove oznanjevalce božje besede (bralce 
beril), javijo naj se Mojci Skvarča.

* V ponedeljek 18.5. ob 20h je srečanje za člane Župnijske Karitas.

*******************************************************

Volilne listke na katere boste vpisali ime in priimek  in naslov bivališča 
novih ključarjev za župnijsko cerkev in za podružnično cerkev na Petkovcu,
boste oddali na 5. velikonočno nedeljo (10.5.) po obeh mašah v lopi pod 
zvonikom v nabiralnik.

*******************************************************

Glede krščevanja otrok staršev, ki živijo v izven zakonski skupnosti, ali 
staršev, ki so zgolj civilno poročeni ali živijo v svobodni zvezi, velja določilo
10 seje dekanov, ki je bila na Nadškofijskem ordinariatu v Ljubljani 
12.3.2009: »Pri neporočenih parih Krstimo prvega otroka, pri drugem Krst 
odložimo, če pri prvem starši ne kažejo najmanjše želje po verski vzgoji. 
Potrebno je poenotenje prakse med škofijami, pa tudi v naši škofiji. Glede 
laksizma in rigorizma je spregovoril papež Benedikt XVI. v pogovoru z 
duhovniki v Brixnu avgusta 2008(glej cerkev v sedanjem svetu št. 1. 2009,
str. 21-23)«. – Sporočila slovenskih škofij 4/2009.

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

Oznanila od 3. 5. do 17. 5. 2009, Leto V. št. 9
Pismo apostola Pavla Galačanom

Galačani so bili  potomci starih  Galcev(Keltov),  ki  so v drugi polovici  3. stoletja
pr.Kr. zapustili  zahodno Galijo in preko srednje ter južne Evrope prodirali  do Male
Azije. Tam so si okoli mesta Ancire, med Pontom in Kapudocijo, osvojili kos dežele, ki
se je po njih začela imenovati Galacija. V 2. stoletju pr. Kr. so Galačani prišli  pod
rimsko oblast,  a so ohranili  še nekaj  samostojnosti.  Razširili  so jo celo  na jug in
jugovzhod(v Frigijo, Likaonijo in Pizidijo). Po smrti kralja Aminta (25 po Kr.) je ta
razširjena  dežela  popolnoma  izgubila  samostojnost  in  postala  rimska  provinca
Galacija.

V  Pavlovih  časih  se  je  ime  Galacija  rabilo  v  dvojnem pomenu.  Etnografsko  je
pomenila samo košček dežele v notranjosti Male Azije, kjer so bili naseljeni Galačani v
ožjem pomenu besede. Administrativno pa je pomenila vso provinco Galicijo v pravem
pomenu besede in vso pokrajino na jugu jugovzhodu.

V provinci Galiciji je Pavel že na prvem misijonskem potovanju skupaj z Barnabom
in Silom oznanjal evangelij. Galicijo v ožjem pomenu besede pa je spoznaval šele na
drugem misijonskem potovanju okoli leta 51, ni pa imel namena, da se tam ustavi.
Toda huda bolezen, ki jo sam omenja v listu Galačanom, ga je prisilila, da je za nekaj
časa ostal pri Galačanih in njihovem ozemlju ustanovil več cerkvenih občin.

Ponovno je obiskal Galacijo na tretjem misijonskem potovanju. Galačane, ki so mu
bili zelo vdani, je potrdil v veri. Za kratek čas je odšel v Efez. Med tem so prišli k
Galačanom  judovski  učitelji,  ki  so  vernikom  svetovali  naj  se  dajo  obrezati  in
spolnjujejo Mojzesovo postavo, sicer se ne bodo zveličali. Pavlu so jemali ugled, češ
da ni pravi apostol, ker ni bil poklican naravnost od Kristusa. Očitali so mu celo, da se
njegov nauk ne sklada z naukom drugih apostolov. Do pravega odpada še ni prišlo, a
nevarnost  je  bila  velika.  Galačani  so  že  pričeli  obhajati  judovske  praznike  in  bili
pripravljeni sprejeti celo obrezo. Pavel ni imel časa, da bi osebno prišel k Galačanom,
zato jim je napisal pismo. Pismo razodeva veliko skrb za vernike, pa tudi upravičeno
nejevoljo nad zahrbtnostjo sovražnikov in omahljivostjo Galačanov.

>>


