
 5. Velikonočna nedelja
Evangelij: NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI           Jan 13,31-33a.34.35

Evangelij po Janezu
Ko je šel ven, je Jezus rekel:  »Zdaj  je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog
poveličan v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo časa bom še z
vami. Iskali me boste, in kakor sem rekel Judom, zdaj pravim tudi vam: Kamor grem jaz, vi ne morete priti.
Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!
Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« 

Mašni nameni od 2. 5. 2010 do 8. 5. 2010: 

nedelja, 
2. 5.

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

ponedeljek, 3.5. Sv. Filip in Jakob, apostola
19h  Jože Treven, godovna, Rovte 4a

torek, 4. 5. Sv. Florijan, mučenec
18h začetek Florijanove procesije izpred župnijske cerkve v 
cerkev na Praprotnem Brdu. 
sv. maša: v čast sv. Florijanu Praprotno Brdo 3

sreda, 5. 5. 19h  Frančiška Dolenc in vsi  iz družine Dolenc, Rovte 18b
četrtek, 6. 5. Sv. Dominik Savio, dijak

19h  Janez Mlinar – Cigale, trideseti dan
Prvi petek, 7. 5. 19h  Loštrekovi, obletna in godovna , Rovte 72

Začetek birmanske devetdnevnice
sobota, 8. 5.
Prva duhovniška

8h   Marjan Celarc, trideseti dan, Petkovec 34

(Nadaljevanje iz prve strani)
Naposled je namestnik  odločil,  naj  ga vržejo v  reko Enns.  Navezali  so mu težak
kamen okrog vratu in ga vrgli v reko. Legenda pripoveduje, da je Florijan klečal na
rečnem bregu in molil. Nobeden od vojakov si ga ni upal potisniti v vodo. Do njega se
je prerinil mlad človek in ga sunil, da se je zvrnil v reko. Ko pa se je ta mladenič
nagnil  čez ograjo na mostu, da bi  videl  utapljajočega se svetnika,  ni  ničesar več
videl, ker je nenadoma popolnoma oslepel.

Ob njegovem pokopu legenda pripoveduje o čudežnih rečeh. Gotovo je, da so
Florijana pokopali verniki.  Pozneje so nad njegovim grobom zgradili  kapelo, okrog
katere je kmalu zraslo naselje. Tu je nastal benediktinski samostan, ki so ga Madžari
okrog leta 900 porušili, a so ga pozneje spet pozidali. Dunaj časti sv. Florijana, kot
svojega zavetnika. V Ljubljani pa so mu postavili leta 1672 lepo cerkvico pod gradom
v spomin na hud požar leta 1660.

Ministriranje:
Teden od 2.5. – 9. 5. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven
Teden od 9.5. – 16. 5. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin

6. Velikonočna nedelja – nedelja turizma
Evangelij: SVETI DUH NAS UČI EVANGELIJ                                Jan 14,23-29

Evangelij po Janezu
Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla 
bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni 
moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.

To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem 
imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam 
dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišali ste, da sem 
vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji 
od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. 
Mašni nameni od 9. 5. do 16. 5. 2010:
nedelja, 
9.5.

7:30h – za farane
10h  Jože in Marijana Arhar, obletna, Rovte 104d

ponedeljek,10.5.
Prošnji dan

19h  Rudi Nartnik, obletna, Rovte 29

 torek, 11. 5. 
Prošnji dan

18:30h – začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapelici v cerkev
na Petkovec; Sv. maša  starši Jereb in brat Pavel, Rovte 132

 sreda, 12. 5. 
Prošnji dan

Sv. Leopold Mandič, duhovnik
19h  Darja Mlinar, obletna, Rovte 4

 četrtek, 13. 5. Gospodov Vnebohod, slovesni praznik
8h  Rozalija Petkovšek, Rovte 18b
19h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, obletna, dana iz Logatca

petek, 14.5. 19h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17
sobota, 15. 5. 8h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17     
nedelja, 
16.5.

7. Velikonočna nedelja
    nedelja sredstev  družbenega obveščanja
Sv. Janez Nepomuk, mučenec
7:30h – za farane
10h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130
15h – v čast svetemu Duhu – po namenu birmovalca 
          podelitev zakramenta svete birme.

 
Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
2. 5. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Klemen Jereb in Metka Bogataj
9. 5. Jože Treven in Tamara Trpin Marja Čuk in Petra Čuk

13. 5. ob 8h Cilka Jereb in Mojca Skvarča ob 19h Metka Bogataj in Tadeja 
Gnezda

16. 5. Ana Lukančič in Franja Tušar Branka Jereb in Marijana Kunc
Pogrebne maše v maju Marja Čuk



Ostala oznanila:
* Z mesecem majem pričenjamo Šmarnično pobožnost. Te bodo vsak dan 

med sveto mašo. Letošnje šmarnično branje je napisala Dragica Šteh z 
naslovom: »To delajte v moj spomin«. Otroci, ki boste šmarnice 
obiskovali, boste za vsak dan prejeli listek z nalogo. Listke boste prilepili 
na plakat katerega boste prejeli prvi dan šmarnic.

* V torek, 4. 5. obhajamo god sv. Florijana, mučenca. Florijanova 
procesija bo šla iz župnijske cerkve ob 18h, v cerkev na Praprotno 
Brdo, kjer bo sveta maša in šmarnice. Svetemu Florijanu se priporočimo 
naj nas varuje časnega in večnega ognja. Po maši bo darovanje za 
potrebe cerkve, za nadstrešek nad vrati.

* Za prvi petek (7. 5.) v mesecu maju bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije
Srca Jezusovega in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Na prvi petek 
pričnemo tudi Devetdnevnico pred birmo, h kateri ste povabljeni birmanci,
njihovi starši in botri, z namenom, da si izprosimo darove Svetega Duha 
za življenje po Evangeliju.

* Na prvo soboto (8. 5.) bomo po maši molili za nove duhovne in redovne 
poklice, zmolili litanije Matere božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V ponedeljek, torek in sredo (10.,11. in 12. 5.) obhajamo prošnje 
dneve. Molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov 
drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske 
in drugih stisk.
V torek, 11. 5. ob 18:30h se bomo za prošnjo procesijo zbrali pri 
Petrovčevi kapelici, od koder bomo šli v procesiji v cerkev svetega 
Hieronima. Med procesijo molimo rožni venec ali litanije vseh svetnikov. V 
cerkvi bo sveta maša za posvetitev dela.

* 40 dni po Veliki noči obhajamo slovesni praznik Gospodovega Vnebohoda. 
Sveti maši bosta ob 8h in 19h. Pri večerni maši bodo šmarnice.
Ob 18h bo v cerkvi srečanje za birmance, starše in botre ter 
veroučence z g. birmovalcem prelatom in generalnim vikarjem 
Antonom Slabetom. Birmanci bodo predstavili birmovalcu svojo pripravo
na zakrament svete birme, nato bo spraševanje. 

* V soboto, 15. 5. je srečanje za ministrante Vrhniške dekanije na Rakitni, 
kjer bo kviz o Arškem župniku Janezu Vianeju.

* V soboto, 15. 5. je tudi romanje v Slomškovo Ponikvo za tiste, ki ste bili 
vključeni v Slomškovo bralno priznanje. Prav je, da se tega romanja 
udeleži tudi kdo od staršev.

* Na 7. Velikonočno nedeljo, 16. 5. bo ob 15h slovesnost podelitve 
zakramenta svete Birme, ki jo bo v župnijski cerkvi podelil birmancem 
in birmankam generalni vikar ljubljanske nadškofije, prelat g. Anton Slabe.

* Na nedeljo svete birme bodo šmarnice dopoldne pri maši ob 10h.
* V ponedeljek ,17. 5. bo ob 20h srečanje za člane Župnijske Karitas. 

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

Oznanila od 2. 5. 2010 do 16. 5. 2010, Leto VI. št. 9
Sveti Florijan

Na mnogih hišah še danes vidimo podobo ali kip rimskega častnika s čelado in
zastavo,  z vedrom za vodo v roki,  s  katerim gasi gorečo hišo. To je sv.  Florijan
(Cvetko), zavetnik proti požarom in zoper povodnji, eden najbolj znanih in češčenih
ljudskih  svetnikov,  ki  mu po molitvi  angelovega češčenja ali  večerni  molitvi  naše
ljudstvo  rado  pristavi  Oče  naš,  da  bi  nas  varoval  časnega  in  večnega  ognja.
Domovina sv. Florijana je v Noriku. Legende ga postavljajo še druge kraje (Sirmij,
Bologna, Gaza).

Iz življenje  mučenca Florijana vemo le malo.  Rodil  se je menda v vasi  Zeisel
maner, nedaleč od Dunaja. Po rimskem martirologiju je živel kot rimski uradnik v
mestu Cetum(St. Pölten). Med ponovnim preganjanjem kristjanov za časa vladanja
cesarja Dioklecijana je izšel tudi v rimski provinci  Noricum ukaz, da mora vsakdo
darovati  rimskim državnim bogovom ali  pa umreti.  Državni  namestnik  Akvilinij  je
poskrbel za strogo izvajanje cesarjevega ukaza. Sv. Florijan je kot rimski častnik,
oziroma vojaški uradnik služil tisto leto (okli 304) pri posadki v Lauriaku, današnji
Loreh (vzhodno od Linza). Lauriacum je bil glavno mesto rimske province Noricum
Ripense, ki nekako obsega današnjo gornjo Avstrijo.  Akvilinij  je povsod dal iskati
kristjane in jih zapirati. Ker je večina izmed njih vztrajala v Krščanski veri, je kmalu
čakalo že 60 vernikov med njimi večina vojakov v ječi na smrt. Florijan, ki je za to
zvedel v svoji odsotnosti, se je takoj vrnil v mesto, da bi preplašenim kristjanom dal
poguma s svojim junaškim zgledom. Ko se je vračal  v mesto, je  naletel  na četo
vojakov,  ki  jo  je  poslal  Akvilinij,  da bi  polovi  še druge kristjane  in  pripelje  pred
namestnika. Florijan je vojakom takoj priznal, da je Kristjan. Prijeli so ga in ga peljali
pred Akvilinija.  Ta je uglednega in bistrega častnika skušal zlepa pregovoriti,  naj
daruje  bogovom.  Florijan  je  neustrašeno  priznal  svoje  krščansko  prepričanje  in
namestniku izjavil, da je pripravljen pretrpeti za Kristusa tudi najhujše muke. Ko se
je Akvilinij norčeval iz njega, je Florijan povzdignil oči k nebu in glasno molil k Bogu
za pomoč. Vojaki so ga najprej prebičali,  nato pa so mu z ostrim železjem trgali
meso s pleč. Tudi to mučenje je prestal.                                                            >>


