
 3. Velikonočna nedelja
Evangelij: JEZUS DA APOSTOLOM JESTI                                          Jan 21,1-14

Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 18. 4. 2010 do 24. 4. 2010: 

nedelja, 
18. 4.

7:30h – za farane
10h – v zahvalo za 80 let življenja, Rovtarske Žibrše 9

ponedeljek, 19.4. Sv. Leon IX, papež
19h  Anka Brenčič, obletna, Rovte 44a

torek, 20. 4. 19h  Marko Petkovšek, godovna, Rovte 131
sreda, 21. 4. Sv. Anzelin, škof in cerkveni učitelj

19h  Jože Lukančič, rovtarske Žibrše 16
četrtek, 22. 4. 19h – za zdravje, Rovte
petek, 23. 4. Sv. Jurij, mučenec

19h  Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41
sobota, 24. 4. Sv. Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik in mučenec

18:30h začetek Markove procesije iz cerkve skozi naselje Rovte
sv. maša   Stanislava Nagode, Rovtarske Žibrše 19

4. Velikonočna nedelja – nedelja dobrega Pastirja,
    nedelja duhovnih poklicev 
Evangelij: DOBRI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE                    Jan 10,27-30

Evangelij po Janezu
Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne 
bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih
ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.«   

 Mašni nameni od 25. 4. do 2. 5. 2010:
nedelja, 
25.4.

Sv. Marko, Evangelist
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Marijana Rupnik, Marija Jereb in starši Lebar,
obletna, Rovte 41c

ponedeljek,26.4. 19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51
 torek, 27. 4. Sv. Janez Kancij, duhovnik

19h  Marija, obletna, Treven Anton, Petkovec 46
 sreda, 28. 4. Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec

19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35,
 Frančiška Treven, 30 dan , Rovte 13, mašuje g. Jože Treven

 četrtek, 29. 4. Sv. Katarina Sienska, devica in učiteljica, 
sozavetnica Evrope

19h  Pavel Lukan, obletna in godovna, Praprotno Brdo 2
petek, 30.4. Sv. Pij V, papež 

19h  Valentin in Rozalija Gantar, obletna, Rovte 41a
sobota, 1. 5.
Prva 
duhovniška

Sv. Jožef delavec, začetek šmarnic
8h  Jesenovcovi, obletna , Rovte 83
       Marjanca, obletna in Franc Kavčič, Petkovec 8, mašuje g. 

Lojze Kavčič
nedelja, 
2.5.

5. Velikonočna nedelja, 
Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h Julijana Treven, Rovte 99
14h – šmarnična pobožnost v župnijski cerkvi.

 (Nadaljevanje iz prve strani)
Zelo me je prizadelo dejstvo, da je začela opuščati nedeljsko mašo. Vest mi ni

dala miru, zato sem jo opomnila. Čutila se je ogroženo in nesvobodno. Zato sem
sklenila, da bom zanjo molila in čakala. Kar nekaj časa nisva načenjali verskih tem,
dokler je ni presenetila nesreča. Ta nesreča je bila hkrati  opomin in priložnost za
mene, da svojo vero podkrepim z dejanji, moja birmanka pa je imela čas – veliko
časa, da njena vera in njen osebni odnos do Boga zacveti in da sedaj rodi sadove.

Danes vem, da je bil dan, ko sem privolila v botrstvo, prvi dan na poti mojega
lastnega  raziskovanja  duhovnega  sveta  in  začetek  novih  priložnosti.  Z  veliko
gotovostjo  lahko  rečem,  da  Bog za  vsakega  poišče  pravo  pot,  da  ga  odkriva  in
občuduje.

PETICIJA  »Za družino in pravice otrok«
Vlada je 21.9.2009 v javno razpravo poslala predlog Družinskega zakonika, v ka-
terem radikalno spreminja koncept zakonske zveze in družine v Sloveniji. Z dolo-
čitvijo, da zakonsko zvezo lahko skleneta tudi osebi istega spola, predlog zakona 
omogoča, da bodo otroke lahko posvojile oz. sprejele v rejništvo tudi skupnosti 
oseb istega spola. V trdnem prepričanju, da je družina kot skupnost moža, žene 
in otrok temeljna vrednota naše prihodnosti in največja otrokova korist, v predlo-
gu Družinskega zakonika od Vlade zato zahtevamo:

1. ohranitev zakonske zveze kot z zakonom urejene skupnosti moža in žene, ka-
tere pomen je v oblikovanju družine;

2. ohranitev družine kot življenjske skupnosti očeta, matere in otrok, ki zaradi 
koristi otrok uživa posebno varstvo;

3. spoštovanje pravice otrok, da so sprejeti v rejništvo oz. so posvojeni v urejeno
skupnost moža in žene;

4. odpravo diskriminacije poročenih zakoncev na področju dodeljevanja socialne 
pomoči, vrtcev, socialnih stanovanj itd.;

5. pomoč družinam v Sloveniji, predvsem tistim, ki so se zaradi gospodarske kri-
ze znašle v težavah;

6. da mladim omogoči ustrezno pripravo na zakonsko in družinsko življenje.
Od Vlade pričakujemo, da bo krepila in ohranjala vrednoto zakonske zveze in 
družine, še posebno v času gospodarske krize, ki vse bolj ogroža blagostanje in 
socialni mir v Sloveniji.

Civilna iniciativa »Za družino in pravice otrok«
Komisija Pravičnost in mir pri SŠK



Ostala oznanila:
* Na tretjo velikonočno nedeljo, 18. 4. je pri obeh mašah nabirka 

namenjena za kritje stroškov slovenskega Evharističnega 
kongresa v Celju.

* Na 3. velikonočno nedeljo (18. 4) je po obeh mašah v lopi 
podpisovanje peticije »Za družino in pravice otrok«.

* Od 18. 4. do nedelje dobrega pastirja(25.4), obhajamo »Teden molitve za 
duhovne poklice«. Pridružimo se v tem tednu prošnji: Prosite Gospoda 
žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.

* V ponedeljek, 19. 4. je ob 17h v veroučni učilnici nadaljevanje 
izobraževanja – supervizija za člane Župnijske Karitas.

* V sredo, 21. 4. je po večerni maši v zimski kapeli srečanje za starše
letošnjih birmancev.

* V četrtek, 22. 4. je po večerni maši v veroučni učilnici srečanje za 
člane ŽPS. Tema srečanja: Brez duhovnika ni evharistije – Ervin Mozetič 
– Naše poslanstvo št. 43., str 46.

* V soboto, 24. 4. bomo imeli Markovo procesijo, ki je hkrati tudi 
prošnja procesija. Začetek procesije je ob 18:30h iz župnijske cerkve 
skozi naselje Rovte. Po procesiji je sveta maša.

* Četrta velikonočna nedelja (25.4.) je nedelja dobrega pastirja. Ob 10h je 
sveta maša v cerkvi sv. Hieronima na Petkovcu. Tam je pri maši tudi 
darovanje za potrebe cerkve. Ta nedelja je tudi papeška nedelja, ko se 
spominjamo obletnice izvolitve papeža Benedikta XVI. Tako v župnijski 
cerkvi kot na Petkovcu bomo po maši zapeli zahvalno pesem. 

* Prvega maja obhajamo praznik sv. Jožefa Delavca, začenjamo pa 
tudi mesec šmarnic. Letošnje šmarnice je napisala Dragica Šteh z 
naslovom: To delajte v moj spomin. Šmarnično branje skuša predvsem 
otrokom približati v razgibanem in razumljivem jeziku zakrament svete 
evharistije in poslanstvo duhovnika.

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

18. 4. Jože Treven in Ana Lukančič Jakob Skvarča in Marijana Kunc
25. 4. Franja Tušar in Tamara Trpin Karin Hladnik in Petra Čuk
2. 5. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Klemen Jereb in Metka Bogataj
Pogrebne maše v aprilu Franja Tušar
Pogrebne maše v maju Marja Čuk

 Ministriranje:
Teden od 18.4. – 25. 4. Martin Skvarča in Urban Cigale
Teden od 25.4.  –  2. 5. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek

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

Oznanila od 18. 4. 2010 do 2. 5. 2010, Leto VI. št. 8
Pričevanje botre Alenke

Boter  je  bil  zame nekdo, ki  je  bil  kot  oče,  oziroma mati  ali  je,  še pogosteje,
dopolnil  očeta  ali  mater.  Spominjam  se  mojega  dedka,  ki  je  bil  boter  devetim
otrokom v isti  družini.  Ob smrti  njihovega očeta je  najmlajši  deček štel  zgolj  tri
mesece. Moj dedek je vsako nedeljo obiskal  družino,  se igral  z otroki in tako ali
drugače skrbel za njihovo blaginjo. Ko sem bila že dekle, se spominjam, so ti otroci
kot odrasli možje prihajali k dedku na pogovor. Redno so ga obiskovali – pa ne iz
vljudnosti, temveč iz globokega spoštovanja do svojega botra.

S takim vzorcem botra sem tudi sama z otroško čistostjo in preprostostjo, izbrala
svojo botro. Za botro sem si želela teto, očetovo sestro, ki mi je bila varuhinja v
otroštvu. Nanjo sem bila navezana, imela sem jo rada, zaupala sem ji. Ona me je
naučila sveti angel, k njej sem stekla, ko je v naš oreh treščila strela. Toda – nisem
dobila nje za botro. Doma so mi razložili, da moram za botra izbrati nekoga, ki mi bo
v oporo v odraščanju, pa ko se bom šolala in da mi bo nazadnje še poročna priča.

Toda že v času mojega odraščanja je vloga moje botre zelo obledela. Zato sem
bila  praktično  brez  vzorca  sodobne  botre,  ko  me  je  nekdanja  študentska
sostanovalka prosila, da ji bi bila birmanska botra. Obe sva bili takrat stari 24 let.

Moram priznati, da je njena prošnja v meni najprej vzbudila občutek strahu. Ona
je  sama  poiskala  Cerkev,  se  zavestno  odločila  za  zakrament   birme  in  se  nanj
odgovorno pripravljala.  Seveda je to  v  meni  sprožilo  potrebo po enakem odzivu.
Sprejmem botrstvo, se nanj temeljito pripravim in odgovorno opravljam. Šla sem na
pogovor k frančiškanskemu patru.  Dejal  mi  je  takole:  »svojo birmanko si  dolžna
aktivno spremljati v njeni formaciji v človeško in duhovno zrelo osebnost«. Kmalu
sem na lasni koži občutila težo odgovornega botrstva. Moja birmanka je bila žejna
svetega Pisma, zato sva skoraj vsak večer brali in premišljevali svetopisemske nauke
in zgodbe. Pri svoji birmanki sem opazila, česar sem se že od vsega začetka bala:
njena vnema za Boga, v začetku zelo goreča, je začela popuščati. Postajala  je vedno
bolj kritična do Cerkve in vedno bolj razočarana nad – po njenem – prepadom med
besedami in dejanji kristjanov. V najinih pogovorih sem vedno večkrat izpadla kot
braniteljica Cerkve.                                                                                          >>


