
7. Velikonočna nedelja, sredstev  družbenega obveščanja
Evangelij: JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO VSI ENO                         Jan 17,20-26
Evangelij po Janezu
Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno,
kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz
sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi
bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem,
naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal,
ker  si  me  ljubil  pred začetkom sveta.  Pravični  Oče,  svet  te  ni  spoznal,  jaz pa sem te  spoznal  in ti  so
spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero
si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.« 

Mašni nameni od 16. 5. 2010 do 22. 5. 2010: 
nedelja, 
16. 5.

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.

ponedeljek, 17.5. Sv. Jošt, puščavnik
19h  Kogovšek, Rovte 116

torek, 18. 5. Janez I, papež in mučenec
19h  Anton Artač, obletna in starši, Rovte  91

sreda, 19. 5. 19h – v dober namen, Rovtarske Žibrše 16
četrtek, 20. 5. Sv. Bernardin Sienski, duhovnik

19h  Valentin in Rozalija Gantar, obletna , Rovte 41a
petek, 21. 5. 19h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
sobota, 22. 5. Sv. Marjeta Kasijska, redovnica

8h  Jože Glogovšek, godovna, Petkovec 24
19h – za srečen zakon

Kako Cerkev gleda na delo  v luči  nazareškega tesarja?  Na prvi  maj Cerkev v
svojem bogoslužju ne poveličuje neposredno dela samega, naj bo ročno ali umsko.
Spomin in češčenje velja čisto določenemu delavcu, »Tesarju sv. Jožefu«, ki pa ima
preko Kristusa  globoko zvezo z  vsemi delovnimi ljudmi  zgodovine in  sveta.  Tega
preprostega, a »pravičnega« moža je Bog poklical, da bi z delom svojih rok preživljal
učlovečenega Božjega Sina, dokler ta ne bi dorastel. Ob Kristusovi strani vidimo sv.
Jožefa, kako v popolnem in junaškem pozabljanju samega sebe vse svoje napore
nesebično,  velikodušno  in  zvesto  posveča  vzdrževanju  tistega  življenja,  ki  bo
žrtvovano na Križu za zveličanje vsega sveta.

Naj  v  delu  odkrijemo  še  toliko  vrednost,  nikoli  ne  smemo  izpred  oči  zgubiti
resnice: ni človek zaradi dela, marveč delo zaradi človeka! To je z vso močjo razglasil
papež Pavel VI, ko je v začetku Junija 1969 obiskal  v Ženevi sedež Mednarodne
organizacije  dela(OIT), povedal je: »ravno ob času zmagoslavja tehnike in njenih
sijajnih uspehov v gospodarski proizvodnji je človek tisti, ki priteguje nase pozornost
filozofov, sociologov in politikov. Saj končno ni pravega bogastva, razen bogastva
človeka  samega.  Nikoli  več  delo  nad  delavcem!  Nikoli  več  dela  zoper  delavca!
Temveč vedno delo za delavca, delo v službi človeka, vsakega človeka in celotnega
človeštva«.

Binkoštna nedelja, slovesni praznik
Evangelij: KAKOR ME JE OČE POSLAL, VAS JAZ POŠLJEM IN DAJEM
                SVETEGA DUHA                                                         Jan 20,19-23
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.« 
Mašni nameni od 23. 5. do 30. 5. 2010:
nedelja, 
23.5.

7:30h – za farane
10h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
14h – šmarnična pobožnost v župnijski cerkvi

ponedeljek,24.5. Marija, Mati Cerkve, praznik
Marija pomočnica kristjanov – Marija pomagaj
8h  Jože Bizjan, obletna in Marija
19h  Janko Slabe, obletna, Rovte 29

 torek, 25. 5. Sv. Beda častitljiv, duhovnik in cerkveni učitelj
19h  starši Bradeško in Ivan Cigale, godovna, Rovte 70

 sreda, 26. 5. Sv. Filip Neri, duhovnik
19h  Marija Leskovec, godovna, Rovtarske Žibrše 21

 četrtek, 27. 5. Sv. Avguštin Canterburyjski, škof
19h  Julijana Logar, trideseti dan, Rovte 158

petek, 28.5. 19h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125
sobota, 29. 5.
kvatrna

Sv. Maksim Emonski, škof
8h  Julijana Treven, Rovte 99     

nedelja, 
30.5.

Sveta Trojica, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Neža Filipič, Rovte 100a
Slovesnost prvega svetega obhajila
14:30h – šmarnična pobožnost  

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

16. 5. Ana Lukančič in Franja Tušar Branka Jereb in Marijana Kunc
23. 5. Jože Treven in Veronika Kavčič Karin Hladnik in Matjaž Gnezda
24. 5. Ob 8h Mojca Skvarča Ob 19h Tadeja Gnezda
30. 5. Cilka Jereb in Tamara Trpin starši prvoobhajancev
Pogrebne maše v maju Marja Čuk

  Ministriranje:
Teden od 16.5. – 23. 5. Martin Skvarča in Urban Cigale
Teden od 23.5. – 30. 5. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek



Ostala oznanila:
* Na nedeljo svete birme bodo šmarnice dopoldne pri maši ob 10h.

* 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.

* V torek, 18.5. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava botrov in 
staršev na krst njihovih otrok. K pripravi starši prinesite družinsko knjižico
in rojstni list otroka, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz 
druge župnije.

* V sredo, ob 20h je srečanje za člane ŽPS, za vse tudi za tiste, ki ste
bili izbrani za člane letos 21. 2. 2010. Tema srečanja je: Po Mariji k 
Jezusu – škof Andrej Glavan – Naše poslanstvo št. 43. str. 54. Pogovoriti 
se moramo tudi o udeležbi na slovenskem Evharističnem kongresu v Celju 
iz naše župnije.

* V četrtek, 20. 5. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za vse 
ključarje in gospodarski svet, tudi za tiste, ki ste bili predlagani s 
strani faranov 21. 2.2 010. Pogovoriti se moramo o nadaljnjem delu v 
župniji v letu 2010.

* Na Binkoštno nedeljo, 23. 5. je ob 15h pri sv. Trojici nad Vrhniko srečanje 
pevskih zborov iz Vrhniške dekanije. Iz naše župnije se bo tega srečanja 
udeležil mešani cerkveni pevski zbor, pod vodstvom organista in 
zborovodja Janeza Treven.

* Pri obeh mašah bo na Binkoštno nedeljo 23. 5. sodelovala skupina 
»Pota«. Po maši bo kratka predstavitev te skupine, ki gre v Peru, kjer 
deluje in misijonari sestra uršulinka Andreja Godnič. V tej skupini bo tudi 
Urša Logar iz naše župnije. Nabirka pri obeh mašah bo namenjena za 
misijon sestre Andreje. V lopi pod zvonikom boste lahko kupili koledarje
skupine »Pota« in s tem pomagali misijonu.

* V ponedeljek, 24. 5. – Binkoštni ponedeljek, ko praznujemo praznik Marije
Matere Cerkve, bodo šmarnice pri maši ob 19h.

* Na nedeljo sv. Trojice 30. 5. bo v župniji pri maši ob 10h slovesnost
prvega svetega obhajila.

* Čim preje se prijavite za udeležbo na slovenskem evharističnem 
kongresu v Celju, ki bo v nedeljo 13. 6.2010 na Celjskem stadionu.
Ne čakajte na zadnji teden.

* V soboto, 19.6. bo vsakoletno romanje bolnih invalidov in ostarelih na 
Brezje. Organizira ga Župnijska Karitas. Odhod avtobusa iz Rovt bo ob 7h 
zjutraj. Prijava v župnišču.

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

Oznanila od 16. 5. 2010 do 30. 5. 2010, Leto VI. št. 10
Sveti Jožef, delavec

Prvi dan meseca maja obhajamo praznik sv. Jožefa, Delavca. Praznik je postavil in
ga uvrstil v bogoslužni koledar Papež Pij XII 1.5.1955, na prošnje, ki so zlasti iz vrst
krščanskega delavstva prihajale v Rim z vseh strani sveta. Bogoslužje tega praznika
nas  živo  opozarja  na  nekaj,  kar  je  v  redu  odrešenja  zelo  velikega  pomena:  na
socialni  položaj  tistega  svetnika,  katerega  je  poleg  Jezusove  matere  Marije  Bog
najgloblje  pritegnil  v  zgodovino  odrešenja,  posebej  še  v  skrivnost  učlovečenja.
Marijin mož in Jezusov krušni oče je bil delavec, tesar. Cerkev posebej kaže nanj kot
zavetnika in zgled vseh delavcev, najprej in predvsem tistih, ki živijo od dela svojih
rok.

Praznik obhajamo na 1. maj, katerega je veliko socialno gibanje 19. in 20. stoletja
napravilo  za praznik  dela  in  delavcev,  včasih  tudi  v  izrečenem nasprotovanju do
Cerkve. Morda je bila po načrtih božje previdnosti postavitev tega praznika nekak tihi
uvod v spravo med Cerkvijo in delavstvom, tisto spravo o kateri so 10 let pozneje ob
sklepu Vatikanskega cerkvenega zbora v »poslanici  Cerkve« delavcem spregovorili
»katoliški škofje s petih kontinentov«.

»Zagotavljamo vam, da Cerkev pozna vaše trpljenje, vaše borbe in vaša upanja;
da  visoko  ceni  kreposti,  ki  krasijo  vaše  duše:  pogum,  požrtvovalnost,  stanovsko
zavest in ljubezen do pravičnosti, da v celoti priznava brezmejne zasluge, ki jih vsak
na svojem mestu, včasih najbolj neznanem in najbolj preziranem, izkazujete celotni
človeški družbi. Cerkev vam vse to rada priznava in se vam za vse po nas zahvaljuje.
Cerkev se trudi, da bi vas bolj razumela. Pa tudi vi se trudite, da bi se s svoje strani
razumeli,  kaj  Cerkev  pomeni  za  vas,  ki  ste  glavni  tvorci  čudovitih  sprememb v
sedanjem  svetu.  Dobro  veste,  da  bodo  te  spremembe  prinesle  svetu  nesrečo
namesto sreče, če jih ne bo oživljal mogočen dih duhovnosti. Sovraštvo ne bo rešilo
sveta!  Samo  zemeljski  kruh  ne  bo  mogel  utešiti  človekove  lakote!  Sprejmite
poslanico Cerkve! Sprejmite vero,  ki vam jo ponuja, da bi razsvetljevala vaša pota!
Naj vas vodi! Naj vam da spoznati Jezusa Kristusa, vašega Prijatelja pri delu, Učenika
in Odrešenika vsega človeštva«!.                                                                     >>


