
6. Velikonočna – Nedelja turizma

Evangelij: KDOR ZARES LJUBI, ŽIVLJENJE DA ZA SVOJE PRIJATELJE
                                                                                                                      Jan 15, 9-17

Evangelij po  Janezu

Kakor  je  Oče mene  ljubil,  sem tudi  jaz  vas  ljubil.  Ostanite  v  moji  ljubezni!  Če  se  boste  držali  mojih
zapovedi, boste ostali v moji  ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v
njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je
moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá
življenje  za  svoje  prijatelje.  Vi  ste  moji  prijatelji,  če  delate,  kar  vam naročam.  Ne  imenujem vas  več
služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel
vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da
greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.
To vam naročam, da se ljubite med seboj!«

Mašni nameni od 17. 5. do 23. 5. 2009: 

nedelja, 
17. 5.

7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, godovna, Rovte 104d
14h – šmarnična pobožnost v župnijski cerkvi

ponedeljek,  18. 5.
prošnji dan

Sv. Janez I, papež in mučenec
19h  Marija Novak, obletna, Petkovec 6

torek, 19. 5.
prošnji dan

18:30 začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapelici v 
cerkev sv. Hieronima , 
Sv. maša  Franc Brenčič, Petkovec 39

sreda, 20. 5.
prošnji dan

Sv. Bernardi Sienski, duhovnik
19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22

četrtek, 21. 5. Gospodov Vnebohod, slovesni praznik
8h  Ivanka in Janez Pivk, Rovte 43
19h  Florijana Čuk, godovna, Petkovec 10 (šmarnice)

petek, 22. 5. Sv. Marjeta Kasijska, redovnica
19h  Marija Breznik, Petkovec 26a

sobota, 23. 5. 8h  Marijana in Jože Blažič, godovna, Rovte 82
(nadaljevanje iz naslovne strani) 
Značilno za to pismo je, da je splošno, manjka mu tisti osebni znak, ki je tako

značilen  za  vse  Pavlove  liste.  Na  koncu  manjkajo  običajni  pozdravi  in  poročilo  o
osebnih zadevah, to je tisto, kar daje vsem Pavlovim pismom značaj prisrčnosti in
domačnosti.

Iz tega sklepamo, da pismo ni namenjeno samo Krščanski občini v Efezu, ampak
ga je Pavel napisal kot okrožnico vsem Maloazijskim cerkvam v efeškem okolišu. Ker
je  bila  cerkev  v  Efezu  največja  in  najznamenitejša,  je  Pavel  to  svojo  pastirsko
okrožnico naslovil na vernike v Efezu. Druge cerkve v okolici, v Laodiceji, v Kolosah,
Hierapoli itd., ki so list prepisale, so naslov »svetim ki so v Efezu«, pustile, kakor je
bil, ali pa so vstavile svoje cerkve.

List Efežanom je bil napisan v Rimu proti koncu dveletnega Pavlovega ujetništva,
takoj za listom Kološanom, s katerim ima mnogo skupnega, leta 62 ali 63. 

7.  Velikonočna  -  Nedelja  sredstev  družbenega
obveščanja
Evangelij: VERNIKI NAJ BODO ENO, KAKOR STA OČE IN SIN ENO 

  Jan 17,11b-19

Evangelij po Janezu

Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem 
jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen 
sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli moje 
veselje v sebi dopolnjeno. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz 
nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz 
nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih 
poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. 

Mašni nameni od 24. 5. do 31. 5. 2009:

nedelja, 24.5. God Marije pomočnice kristjanov – Marije Pomagaj
7:30h – za farane
10h  Anton in Marija Jereb, obletna, Petkovec 40
14h – šmarnična pobožnost v župnijski cerkvi

ponedeljek, 25. 5. Sv. Beda častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj
19h  Terezija Pivk, obletna in starši Jereb, obletna, Rovte 35

torek, 26. 5. Sv. Filip Neri, duhovnik
19h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17

sreda, 27. 5. Sv. Avguštin Canterberyski, škof
19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a

četrtek, 28. 5. 19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51
petek, 29. 5. Sv. Maksim Emonski, škof

19h  Franc Celarc, Petkovec 34
sobota, 30. 5. Sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci

8h  Janko Slabe, obletna, Rovte 29
nedelja, 31.5. Binkoštna nedelja - slovesni praznik

7:30h – za farane
10h Prvo sveto obhajilo 
       sv. maša  Saša Demšar, obletna, Rovte 14
14h – sklep šmarnic v župnijski cerkvi

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
17. 5. Cilka Jereb in Ana Lukančič Tamara Trpin in Lovro Skvarča
21. 5. ob 8h Cilka Jereb in Franja Tušar ob 19h Mojca Skvarča in Ana Lukančič
24. 5. Tadeja Gnezda in Niko Skvarča Matjaž Gnezda in Metka Bogataj
31. 5. Petra Čuk in Jože Treven starši prvoobhajancev
Pogrebne maše v maju Mojca Skvarča



Ostala oznanila:
* 3. Festival družin bo letos v Postojni v nedeljo 17.5. pred 

Postojnsko jamo. To bo 3. vseslovenski festival družin. Prireditev je 
namenjena vsem slovenskim družinam. V program je vključena poleg 
različnih delavnic tudi sv. maša, ki jo bo daroval provincial Kapucinov brat 
Štefan Kožuh.

* V ponedeljek, 18.5. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* V ponedeljek, torek in sredo pred praznikom Gospodovega 
Vnebohoda obhajamo prošnje dneve. V torek, 19.5. ob 18:30h se 
bomo zbrali za prošnjo procesijo na Petkovcu pri Petrovčevi 
kapelici, od koder bo šla procesija v cerkev sv. Hieronima, kjer bo 
sveta maša. Tam bodo tudi šmarnice. Prosili bomo za blagoslov na polju, 
za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk, ter za 
blagoslov človeškega dela, tako umskega kot fizičnega.

* Štirideset dni po Veliki noči obhajamo praznik Jezusovega 
Vnebohoda. Maši bosta zjutraj ob 8h in zvečer ob 19h. Pri večerni maši 
bodo šmarnice.

* Na 7. velikonočno nedeljo 24.5. je pri obeh mašah nabirka 
namenjena za socialno zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.
S temi nabirkami po župnijah se pomaga duhovnikom, ki si sami ne morejo
plačevati prispevka za zavarovanje.

* V sredo, 27.5. popoldne je čiščenje cerkve. Za to poskrbijo starši 
letošnjih prvoobhajancev. 

* Spovedovanje staršev prvoobhajancev in prvoobhajancev bo v 
petek 29.5. ob 17h. 

* Župnijska Karitas Rovte organizira v soboto, 20.6. romanje bolnih, 
ostarelih in invalidov na Brezje. Odhod avtobusa izpred cerkve bo ob 7h 
zjutraj. Cena s kosilom je 15€. Prijavite se v župnišču. Po kosilu bomo 
imeli litanije v župnijski cerkvi Kranj Šmartin.

* Spominska maša v Kočevskem Rogu bo v soboto, 6.6. Odhod 
ob 7h zjutraj izpred cerkve. Informacije JUR–BUS, GSM 041-721997
ali Tel: 01/7501342.

Ministriranje:
Teden od 17.5. – 24. 5. Roman in Damjan Petkovšek
Teden od 24. 5.  – 31. 5. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

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

Oznanila od 17. 5. do 31. 5. 2009, Leto V. št. 10
Pismo apostola Pavla Efežanom

Efez je bil glavno mesto prokonzularne Azije in prvo ter najbogatejše mesto v Mali
Aziji. Tu je imel apostol dovolj priložnosti, da je razširil krščanstvo povsem prednjem
delu Male Azije. V Efezu se je apostol Pavel dvakrat ustavil. Prvič samo mimogrede,
ko se je po končanem drugem misijonskem potovanju vračal v Antiohijo, drugič pa na
tretjem misijonskem potovanju, ko se je cela tri leta mudil v Efezu.

Po njegovem odhodu so se v novoustanovljenih krščanskih občinah začele širiti
nekatere zmote. Med kristjani iz judovstva so se pojavili ozkosrčni judovski učitelji, ki
so pretiravali pomen starozaveznih predpisov in delali umetno steno med kristjani iz
judovstva in kristjani iz poganstva. Kristjanom iz poganstva so ugajali nekateri nauki,
ki so spominjali na poznejši justicizem. Ti nauki so begali ne samo Kristjane v Efezu,
ampak  ves  zahodni  del  Male  Azije.  Da  bu  vernike  v  Efezu  in  okoliških  cerkvah
obvaroval  pred nevarnostjo zmot, ki  so jih med njimi trosili  krivi  učitelji,  je Pavel
napisal to pismo.

Pismo ima dva dela. Prvi je dogmatični. Izraža ga z besedami: »Hvaljen Bog in Oče
našega  Gospoda  Jezusa  Kristusa,  ki  nas  je  v  Kristusu  blagoslovil  z  vsakršnim
duhovnim  blagoslovom iz  nebes«(1,3).  Apostol  slavi  neizmerno  dobroto,  ki  jo  je
izkazal Kristus človeštvu s svojim odrešenjem. Boga prosi, da bi verniki spoznali silno
moč,  s  katero  je  Bog  obudil  Kristusa  od  mrtvih.  Bralce,  ki  so  bili  prej  pogani,
spominja, da so s pokristjanjenimi Judi postali v Kristusu eno; združeni z njim so v
eno samo Cerkev , ki je skrivnostno Kristusovo telo.

Drugi  del  je  praktični  del.  Pavel  opominja  vernike  k  edinosti  in  jih  svari  pred
poganskimi  zablodami;  posamezne  stanove:  zakonske,  otroke,  starše,  sužnje  in
gospodarje spominja na njihove dolžnosti pred Bogom in jim daje primerna navodila.

Na koncu omenja svojega poslanca Tihika, ki je nesel pismo v Efez in želi bralcem
božjega blagoslova. Kot naslovljenci pisma veljajo že od najstarejših časov verniki
efeške cerkve. To je izraženo tudi v kratkem uvodu z besedami: »Svetim, kateri so v
Efezu«. 

>>


