
4. Velikonočna nedelja – Nedelja duhovnih poklicev 
svetovni dan družine

Evangelij: JEZUS JE PASTIR IN VRATA K OVCAM                           Jan, 10,1-10
Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 15.5.2011 do 21. 05. 2011:
nedelja, 
15.5.

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
ponedeljek, 16.5. Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec

19h  Jože Treven, godovna, Rovte 4a
torek, 17.5. Sv. Jošt, puščavnik

19h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17
sreda, 18.5. Janez I, papež in mučenec

19h  Marijana Ambrožič, osmi dan, Rovtarske  Žibrše 28
četrtek, 19.5. 19h   Frančiška Gantar, osmi dan, Rovte 37
petek, 20.5. Sv. Bernardin Sienski, duhovnik 

19h  Franc Cigale, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 20
sobota, 21.5. 8h  Slavko Skvarča, Rovte 85a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Učence je vzgajal z besedo in življenjem, da bi jih pripravil in bi nadaljevali
njegovo delo odrešenja. Končno jim je, »ker je vedel, da je prišla njegova
ura, ko pojde s tega sveta k Očetu« (Jn 13,1), zaupal spomin na svojo smrt
in vstajenje. Preden je bil povzdignjen v nebo, jih je poslal po vsem svetu z
naročilom: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence« (Mt 28,19).

Zahtevno in hkrati navdušujoče zveni Jezusovo povabilo nekaterim: »Hodi
za  menoj«,  s  katerim  jih  vabi,  naj  se  spoprijateljijo  z  Njim,  od  blizu
prisluhnejo njegovi besedi in zaživijo z Njim. Uči  jih popolne posvečenosti
Bogu in širjenju njegovega kraljestva v skladu z evangeljsko zakonitostjo:
»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre,
obrodi obilo sadu« (Jn 12,24). Vabi jih, naj izstopijo iz svoje zaprte volje in
ideje o samouresničenju, se potopijo v Božjo voljo in se ji pustijo voditi. V
njih poživlja bratstvo, ki izhaja iz razpoložljivosti Bogu (prim. Mt 12,49–50)
in je značilna poteza Jezusove skupnosti: »Po tem bodo vsi spoznali, da ste
moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35). 

Hoja za Kristusom je zahtevna tudi danes. Pomeni učiti se upirati pogled v
Jezusa,  ga  notranje  spoznavati,  poslušati  njegovo  Besedo  in  se  z  Njim
srečevati v zakramentih. Pomeni učiti se usklajevati svojo voljo z Njegovo. To
je prava šola oblikovanja za vse, ki se pripravljajo za duhovniško službo in
posvečeno življenje pod vodstvom pristojnih cerkvenih oblasti. Gospod kliče
vedno in v vseh življenjskih obdobjih, da bi bili deležni njegovega poslanstva
in služili Cerkvi v duhovništvu in redovništvu. Cerkev je »poklicana varovati 
ta dar, ga ceniti in ljubiti, saj je odgovorna za vznik in zore nje duhovniških 
poklicev«.

5. Velikonočna nedelja
Evangelij: KRISTUS JE POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE                           Jan, 14,1-12

Evangelij po Janezu

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko 
bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in 
vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In 
kamor jaz grem, poznate pot.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli 
poznati pot?« Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače 
kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli 
ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je dejal: 
»Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako 
moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki 
vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. 
Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. 
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam 
opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.

 Mašni nameni od 22.5.2011 do 29.5.2011:
nedelja, 
22.5.

7:30h – za farane
10h  Franc Brenčič, Rovtarske Žibrše 2
14h – šmarnična pobožnost z litanijami MB in blagoslovom

ponedeljek, 23.5. 19h  Terezija Pivk, obletna in starši Jereb, Rovte 35
torek, 24.5. Marija Pomočnica Kristjanov – Marija Pomagaj, praznik

19h  straši in Konrad Petkovšek, Rovte 18b
sreda, 25.5. Sv. Beda častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj

19h – za zdravje v dober namen 
četrtek, 26.5. Sv. Filip Neri, duhovnik

19h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12
petek, 27.5. BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE, mučenec

19h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125
sobota, 28.5. 8h  Marko Petkovšek, obletna in  Mihael Petkovšek, Rovte 131 
nedelja, 
29.5.

6. Velikonočna nedelja, nedelja turizma
7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, obletna, Rovte 29
       slovesnost prvega sv. obhajila
14h – šmarnična pobožnost z litanijami MB in blagoslovom

Ministriranje:

Teden 15.5. do 22.5. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

Teden od 22.5. do 29.5. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 5, od 14.5. do 20.5. sk. 6, od 21.5. do 27.5. sk. 7, od 28.5. do 3.6.



Ostala oznanila:
* Na 4. velikonočno nedeljo (15.5) bodo šmarnice pri jutranji maši ob 

7.30 v župnijski cerkvi. 
Ob 10h maša v cerkvi sv. Hieronima na Petkovcu. Tam je pri maši 
darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.

* 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 vsi župljani. Avtobus za pevce bo šel izpred župnijske cerkve v 
Rovtah ob 13h, za ostale romarje in vernike pa ob 13.30h. 

* V soboto 21.5. ob 16h je v župniji Šentjošt srečanje otroških 
cerkvenih pevskih zborov vrhniške dekanije. Na tem srečanju bo 
sodeloval tudi otroški cerkveni pevski zbor iz naše župnije ki ga vodi Tamara
Trpin.

* Ob mednarodnem dnevu družin bo potekal v nedeljo 22.5. v Termah 
Olimia festival družin. Ob 10:30h bo sv. maša, ki jo bo daroval duhovnik 
iz romarskega svetišča na Zaplazu, gospod Marko Japelj. Festival družin je 
priložnost, ko krščanski laiki (v ekipi sodeluje več kot 100 prostovoljcev) 
pričujejo o veselju v družinah.  Tiskovni urad SŠK.

* V ponedeljek 23.5. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* V petek 27.5. ob 18h je spovedovanje za prvoobhajance in njihove 
starše.

* Na 6. velikonočno nedeljo 29.5. je ob 10h v župnijski cerkvi 
slovesnost prvega svetega obhajila.

**************************************************************
 „Grozdetova noč mladih“ se bo pod geslom „Srce se ne boji“ odvijala v sklopu
prvega praznovanja godovnega dne blaženega Alojzija Grozdeta. V noči iz 
petka 27.5. na soboto 28.5. Začetek bo v župnijski cerkvi na Mirni ob 20h, 
zaključek pa v romarski cerkvi na Zaplazu z evharističnim slavjem.
Grozdetova noč mladih je nadaljevanje romanja in bdenja, ter slovesnega 
obhajanja slovenskega evharističnega Kongresa. Na bdenju pričakujemo 
mlade iz vseh koncev Slovenije. Grozdetova noč mladih je namenjena mladim 
v starosti od 14 do 35 let. V soboto ob 10:30h bo slovesen prenos relikvij v 
romarsko cerkev na Zaplazu. 
Vabi društvo SKAM – skupnost katoliške mladine in med škofijski odbor za 
mladino.
**************************************************************
 Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

15.5. Vilma Kunc in Franja Tušar Karin Hladnik in Veronika Kavčič
22.5. Metka Bogataj in Marja Čuk Matjaž Gnezda in Marijana Kunc
29.5. Veronika Kavčič in Jakob Skvarča Starši prvoobhajancev

Pogrebne maše za Maj Helena Rupnik 
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 15.5.2011 do 29.5.2011, Leto VII. št. 10

POSLANICASVETEGA OČETA BENEDIKTA XVI.
ZA 48. SVETOVNI DAN MOLITVEZA DUHOVNE POKLICE

Dragi bratje in sestre!
Oseminštirideseti svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki ga bomo letos

praznovali na 4. velikonočno nedeljo, 15. maja 2011, nas vabi k razmišljanju o
temi: Predlagati duhovne poklice v krajevni Cerkvi. Pred sedemdesetimi leti je
papež  Pij  XII.  (1939–1958)  ustanovil  Papeški  urad  za  duhovniške  poklice.
Podobne urade, ki  so jih  vodili  duhovniki  ali  laiki,  so potem ustanovili  tudi
škofje po številnih škofijah kot odgovor na povabilo dobrega Pastirja, ki so se
mu množice »zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki
nimajo pastirja« in je rekel: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« (Mt 9,36–38).

Umetnost spodbujanja in skrbi za duhovne poklice se opira na evangelij, ko
Jezus kliče  svoje učence, naj  hodijo  za njim,  ter  jih  vzgaja z ljubeznijo  in
skrbnostjo. Predmet naše posebne pozornosti je način, kako je Jezus poklical
svoje najtesnejše sodelavce, da bi oznanjali Božje kraljestvo (prim. Lk 10,9).
Predvsem je jasno, da je bilo prvo dejanje molitev zanje. Preden jih je Jezus
poklical, je prebil noč v samoti, molitvi in prisluškovanju Očetovi volji (prim.

Lk  6,12),  da  bi  se  v  notranjosti  dvignil  nad  vsakdanje  skrbi.  Poklici  za
duhovniško službo in posvečeno življenje so v prvi vrsti sad nenehnega stika z
živim Bogom in vztrajne molitve, ki se dviga h Gospodarju žetve po župnijskih
skupnostih, krščanskih družinah in skupinah za spodbujanje poklicev.

Gospod je na začetku svojega javnega življenja poklical  ribiča, ko sta se
odpravljala na ribolov na obali Galilejskega jezera: »Hodíta za menoj in naredil
vaju  bom za ribiča  ljudi«  (Mt  4,19).  Njuno mesijansko  poslanstvo  jima  je
pokazal s številnimi 'znamenji', ki so nakazovala njegovo ljubezen do ljudi in
dar Očetovega usmiljenja.                                                                    >>


