
2. Velikonočna nedelja – Bela, nedelja božjega usmiljenja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                                       Jan, 20,19-31
Evangelij po Mateju

Mašni nameni od 1.5.2011 do 07. 05. 2011:
nedelja, 1.5. 7:30h – za farane

10h – v dober namen (s. Doroteja Hladnik)
14h – šmarnična pobožnost z litanijami MB in blagoslovom

ponedeljek, 2.5. Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
19h  Marija Kamin, godovna, Rovte 50a

torek, 3.5. Sv. Filip in Jakob, apostola
19h  Franc Cigale, osmi dan, Rovtarske Žibrše 20

sreda, 4.5. Sv. Florijan, mučenec
18h začetek Florijanove procesije iz pred župnijske cerkve v cerkev 
na Praprotno Brdo, sv. maša v čast sv. Florijanu, Praprotno Brdo 3

četrtek, 5.5. 19h  Marija Brence, Rovtarske Žibrše 4b
Prvi petek, 6.5. Sv. Dominik Savio, dijak

19h  Marija Horvat, roj. Trpin, trideseti dan
sobota, 7.5. Prva 
duhovniška

Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik
8h  Slavka Novak, godovna, Petkovec 39

========================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Osemindvajsetega  aprila  naslednjega  leta  je  sveti  oče  Benedikt  XVI.

Podelil  spregled  petih  let  po  smrti  za  začetek  postopka  beatifikacije.
Razglašen za blaženega – 1. Maja 2011, na nedeljo Božjega usmiljenja. 

Kratek nagovor „novega papeža, ki je prišel od daleč“, takoj po izvolitvi
16. Oktobra 1978.

„Hvaljen bodi Jezus Kristus.
Dragi bratje in sestre, še vedno smo vsi užaloščeni zaradi smrti našega

dragega  papeža  Janeza  Pavla  I.  In  glej  prevzvišeni  kardinali  so  poklicali
novega rimskega škofa. Poklicali so ga iz daljne dežele…. daljne, a vendar
tako  bližnje  za  občestvo  v  veri  in  krščanskem izročilu.  Strah  me  je  bilo
sprejeti to imenovanje, vendar sem to storil v duhu pokorščine do našega
Gospoda Jezusa Kristusa in v popolnem zaupanju v njegovo Mater, presveto
Marijo.  Ne  vem,  ali  se  bom  lahko  dobro  izrazil  v  vašem  ….  v  našem
italijanskem jeziku. Če bom naredil napako, me boste popravili…. In tako se
predstavljam vsem vam, da bi  izpovedali  našo skupno vero, naše upanje,
naše zaupanje v Jezusovo mater in Mater Cerkve, pa tudi,  da bi na novo
začeli na tej poti zgodovine in Cerkve, z božjo pomočjo in s pomočjo ljudi.« 

Premagal je strah in z istega okna svetu zaklical: » Ne bojte se! Odprite na
stežaj  odprite  vrata  Kristusu!«  To  je  postalo  geslo,  ki  je  prežemalo  ves
njegov pontifikat.

Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 3, od 30.4. do 6.5. sk. 4, od 7.5. do 13.5. sk. 5, od 14.5. do 20.5.

3. Velikonočna nedelja – papeška
    začetek tedna molitve za duhovne poklice
Evangelij: UČENCA SPOZNATA JEZUSA PO LOMLJENJU KRUHA    Lk, 24,13-35

 Mašni nameni od 8.5.2011 do 15.5.2011:
nedelja, 8.5. 70h – za farane

10h  Marjana in Jože Arhar, obletna, Rovte 104d
14h – šmarnična pobožnost z litanijami MB in blagoslovom

ponedeljek, 9.5. 19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
torek, 10.5. 19h  Darja Mlinar, obletna, Rovte 4
sreda, 11.5. 19h  Katarina in Janez Martinčič, godovna, Rovte 44
četrtek, 12.5. Sv. Leopold Mandič, duhovnik

19h – za vse žrtve II. Svetovne vojne, Rovte 96
petek, 13.5. God Fatimske Matere božje

19h  Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41
sobota, 14.5. 8h  Marija,Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2

18h – za srečen zakon
nedelja, 
15.5.

4. Velikonočna, nedelja duhovnih poklicev
svetovni dan družine

7:30h – za farane (šmarnice!)
10h na Petkovcu  Slavka Novak, dano iz Podlipe 29a
16h – na Sveti Gori sv. maša – Dekanijsko romanje mešanih 

cerkvenih pevskih zborov Vrhniške dekanije in vseh faranov
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

1.5. Veronika Kavčič in Jakob Skvarča Mojca Skvarča in Branka Jereb
4.5. Praprotno Brdo  Marijana Kunc
8.5. Metka Bogataj in Cilka Jereb Tadeja Gnezda in Helena Rupnik
15.5. Vilma Kunc in Franja Tušar Karin Hladnik in Veronika Kavčič

Pogrebne maše za Maj Helena Rupnik
Ministriranje:
Teden 1.5. do 8.5. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

Teden od 8.5. do 15.5. Blaž Skvarča in Martin Kavčič
 * Na 3. velikonočno nedeljo začenjamo Teden molitve za duhovne 

poklice (8.5-15.5.2011). Teden molitve bo potekal pod geslom: 
»Predlagati duhovne poklice v krajevni Cerkvi.« Sveti oče Benedikt XVI. je 
za 48. svetovni dan molitve za duhovne poklice napisal tudi posebno 
poslanico. V njej nas vabi k molitvi za nove duhovne poklice:« žetev je 
obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na
svojo žetev.« (Mt9,36-38). Ker je ta nedelja tudi papeška nedelja, ko se 
spominjamo obletnice izvolitve papeža Benedikta XVI., bomo po obhajilu 
zapeli zahvalno pesem. Na to nedeljo bo nabirka namenjena pri obeh 
mašah za socialno zavarovanje duhovnikov. 



Ostala oznanila:
* Na belo nedeljo (1.5.) pripeljite starši otroke od 4. leta starosti k 

otroški sveti maši. Zberite se ob 9.45 v veroučni učilnici, kjer se bodo 
otroci po svoje pripravili na sv. mašo. Po pripravah se bodo otroci ob koncu 
maše pridružili ostalim vernikom v cerkvi. Za informacije se obrnite na ga. 
Karin (051/249-574) in ga. Metko (040/898-118).

* Z mesecem majem pričenjamo šmarnično pobožnost. Letošnje 
»šmarnice« je napisala Tanja Mlakar. V obliki zgodb nam govorijo o 
krščanski dobrodelnosti in solidarnosti. Prvi dan šmarnic bodo otroci dobili 
plakat s celotno risbo, na katerega bodo nato vsak dan na označena mesta 
lepili barvne samolepilne lističe, na hrbtni strani bo napisana naloga 
posameznega dne. Šmarnično branje nosi naslov: Srnjaček, požar in … 
dobra dela.

* V torek 3.5. je v veroučni učilnici priprava na zakrament sv. Krsta. 
Starši k pripravi prinesite družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa 
potrdilo za botra, če so iz druge župnije.

* Na god sv. Florijana (4.5)., bo šla iz Rovt Florijanova procesija v 
cerkev na Praprotno Brdo. Začetek procesije je iz pred župnijske cerkve 
ob 18h. Na Praprotnem Brdu bo sv. maša v čast sv. Florijanu. Priporočimo 
se temu mučencu, ki je zavetnik gasilcev, naj nas varuje časnega in večnega
ognja.

* Na prvi petek (6.5) bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in ostarele po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega in posvetilno molitev, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Prva sobota (7.5) je namenjena molitvam za nove duhovne in 
redovne poklice. Po maši bomo zmolili litanije Matere božje in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim.

* V soboto 7.5 bo na trgu sv. Nikolaja v Dolnjem Logatcu »Križ kraž 
mladih 2011«. To je dan, ko se sreča mladina vrhniške dekanije. Letošnja 
rdeča nit je dobrodelnost, geslo pa: »Dve dlani, za vse ljudi.« Križ kraž 
mladih je namenjen slavljenju Jezusa, druženju, spoznavanju novih ljudi in 
zdravi zabavi. Srečanje bo potekalo od 15h-21.30h. Ob 16h bo sv. maša. 
Prav je, da se tudi mladi iz naše župnije udeležite tega srečanja.

* Na 4. velikonočno nedeljo (15.5) je ob 10h maša v cerkvi sv. 
Hieronima na Petkovcu. Tam je pri maši darovanje za potrebe tamkajšnje
cerkve.
Šmarnice bodo to nedeljo pri jutranji maši ob 7.30 v župnijski cerkvi.

* Na 4. velikonočno nedeljo je dekanijsko romanje mešanih cerkvenih 
pevskih zborov vrhniške dekanije in romane vernikov vrhniške dekanije 
na Sveto goro nad Novo Gorico. Pri maši ob 16h bodo peli združeni zbori 
vrhniške dekanije pod vodstvom prof. Jožeta Trošta. K tej maši ste 
povabljeni tudi ostali župljani. Avtobus za pevce bo šel izpred cerkve v 
Rovtah ob 13h, za ostale romarje in vernike pa ob 13.30h. Prijavite se v 
župnišču. 

* Delavniške sv. maše bodo od 1.5. dalje v cerkvi.
* Z rednim veroukom pričnemo v torek 3.5.  

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

Oznanila od 1.5.2011 do 15.5.2011, Leto VII. št. 9
JANEZ PAVEL II. – VELIKI – BLAŽEN

Karel Jožef Wojtyla se je rodil 18. Maja 1920 v Vadovicah, v mestu, ki je 50
kilometrov  oddaljen  od  Krakova  (Poljska).  Bil  je  sirotek  brez  matere.  Po
gimnaziji  sta  se z očetom preselila  v  Krakov,  da bi  se vpisal  na filozofsko
fakulteto.  Ko  so  nacistične  okupacijske  sile  leta  1939  zaprle  Jagelansko
univerzo, je šel mladi Karel delat kot težak v kamnolom Zakrzowek, potem pa
v  kemično  tovarno  Solvay,  da  se  je  preživljal  in  se  izognil  deportaciji  v
Nemčijo. Osemnajstega februarja 1941 mu je umrl še oče. Leto dni pozneje je
začel  obiskovati  tajne  tečaje  teologije  in  bil  v  duhovnika  posvečen  1.
novembra 1946. V Rimu je izpolnil svojo teološko izobrazbo z doktoratom iz
Teologije.  Poleti  1948  se  je  vrnil  na  Poljsko  in  začel  opravljati  svojo
duhovniško  službo.  Leta  1958,  po  nekaj  letih  poučevanja  v  krakovskem
bogoslovju  in  Teološki  fakulteti  v  Lublinu,  je  bil  imenovan  in  posvečen  za
pomožnega  škofa  svojega  mesta.  Dejavno  je  sodeloval  pri  delih  2.
vatikanskega cerkvenega zbora. Pavel VI. ga je leta 1964, ko je imel komaj 44
let, imenoval za nadškofa. Leta 1976 pa je bil imenovan za kardinala. 

Šestnajstega oktobra 1978 so kardinali, zbrani v konklavu, Karla Wojtylo
izvoli  za  papeža.  Prevzel  je  ime  Janez  Pavel  II.  In  22.  Oktobra  slovesno
nastopil petrinsko službo kot 263. naslednik apostola Petra. Njegov pontifikat
je bil  eden najdaljših v zgodovini  Cerkve, saj je trajal  skoraj 27 let.  Bil  je
karizmatičen papež, ki je bil sposoben zbrati velikanske množice ter se z isto
občutljivostjo in pozornostjo pogovarjati tako s ponižnimi koz z mogočniki. Bil
je papež, ki se je zavedal svojega poslanstva in je razlagal svojo vlogo kot
apostolski krmar, ki je odločen vsem pripovedovati o veselju, da je spoznal in
srečal Jezusa Kristusa. 

Janez  Pavel  II.  Je  umrl  v  Vatikanu  2.  Aprila  2005  ob  21.37,  ko  se  je
končevala sobota in smo že stopili v Gospodov dan, v osmino velike noči in
nedeljo Božjega usmiljenja.                                                                   >>


