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

Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 15.4.2012 do 21. 04. 2012:
nedelja, 
15.4.

7:30h – za farane
10h  Janez Treven, Praprotno Brdo 17 (maša za otroke)

ponedeljek, 16.4. Sv. Bernardka Lurška, devica
19h  Frančiška Janžek, roj. Pivk, Petkovec

torek, 17.4. 19h  Ludvik in Janez Bizjan, obletna, Petkovec 26a
sreda, 18.4. 19h  Marija Jereb, obletna in Marija Rupnik, obletna, Rovte 40c
četrtek, 19.4. Obletnica izvolitve papeža Benedikta XVII

19h  Darja Mlinar in vsi  Treven, Rovte 4
petek, 20.4.  19h  Jožefa Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 35
sobota, 21.4. Sv. Anzelin, škof in cerkveni učitelj

 8h  Franc Cigale, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 20
***********************************************************
(nadaljevanje iz naslovne strani)
Žrtev od prvega iskanja, ki zahteva določeno odpoved; - žrtev v trenutku 

dokončne odločitve, ko zapustimo vse in gremo za Kristusom, - žrtev na 
dolgi poti priprave, - žrtev, ki traja vse življenje, saj gre za eno samo 
uresničevanje poklica, ki nam ga je podaril Bog v neskončni ljubezni in smo 
ga z ljubeznijo svobodno sprejeli kot svoje življenjsko poslanstvo. Govorimo 
o krizi in pomanjkanju duhovnih poklicev, toda za tem se skriva kriza in strah
pred žrtvijo, pomanjkanje poguma in moči. Moliti za duhovne poklice pomeni 
prositi, da bi poklicani imeli več čuta in pripravljenosti za žrtev.
Teden molitve za duhovne poklice nas vabi, da prosimo:

* naj Božja ljubezen v plemenitih, nesebičnih in velikonočnih srcih naše 
mladine duhovne poklice vzbudi;
* naj tiste, ki v odločitvi oklevajo med vabili sveta in Boga, ohrabri in 
razsvetli s spoznanjem Božje volje; 
* naj tiste, ki so se že odločili in izbrali duhovni poklic, podpira v trajni 
zvestobi;
* naj že posvečenim v duhovnem poklicu daje poguma in moči, da bodo 
posnemali Kristusa v izpolnjevanju Očetove volje, četudi bi dopustil, da se 
odličnemu daru njegove ljubezni pridruži še teža križa; on je naša moč, 
tolažba in zmaga;
* naj vsi verniki sodelujejo pri apostolski skrbi, spoznajo pomen in 
potrebo duhovnih poklicev v Cerkvi in za Cerkev ter se čutijo odgovorne za 
njihovo rast v sedanjosti.
Evangelist Luka poroča, da je šel Jezus na goro molit in je vso noč prebedel

v molitvi k Bogu, svojemu Očetu. Ko se je zdanilo, je poklical k sebi in si 
izmed njih izbral dvanajst apostolov (prim. Lk 6,12-13).  

                       >>  

3. Velikonočna nedelja – papeška nedelja
Evangelij: KRISTUS JE MORAL TRPETI IN VSTATI OD MRTVIH     Lk 24,35-48
Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 22.4.2012 do 29.4.2012:
nedelja, 
22.4.

7:30h –  za farane
10h  Stanislava Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 19

ponedeljek, 23.4. Sv. Jurij, mučenec
19h  starši in Ivanka Pivk, obletna, Petkovec 20
  10h   Slavka Novak, Petkovec 36

torek, 24.4. 19h  iz družine Lukančič, obletna, Medvedje Brdo 1 
   in  iz družine Kogovšek, Zavratec 13

sreda, 25.4. Sv. Marko, evangelist
18:30h začetek Markove procesije skozi naselje Rovte, 

sveta maša  Zalejški, Rovte 106
četrtek, 26.4. 19h  iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28
petek, 27.4. Sv. Janez Kancij, duhovnik in cerkveni učitelj

19h  Jerebovi, brat France in Pavle,  Rovte 40c
sobota, 28.4. Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec

  8h  Drago Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
nedelja, 
29.4.

4. Velikonočna nedelja – Nedelja dobrega pastirja,
    Nedelja duhovnih poklicev
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  starši Treven, obletna, Petkovec 46

***********************************************************
(nadaljevanje iz prejšnje strani)
Iz tega dragocenega zapisa spoznamo, da si je Jezus prve duhovnike 

izmolil, od Očeta izprosil. Apostoli so bili sat njegove molitve, dar Očetove 
ljubezni njemu. Prav to Jezusovo ravnanje je najlepše vabilo in najboljša 
utemeljitev naše molitve za duhovne poklice v tednu pred nedeljo Dobrega 
pastirja. 

msgr. dr. Franc Kramberger     
   nadškof v pokoju    

***********************************************************

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

15.4. Ana Lukančič in Marija Lukančič Marijana Kunc in Mojca Skvarča
22.4. Veronika Kavčič in Matjaž Gnezda Marja Čuk in Klemen Jereb
29.4. Metka Bogataj in Jakob Skvarča Karin Hladnik in Lovrenc Skvarča

Pogrebne maše za  april Matjaž Gnezda

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 14.4. do 20.4. sk. 6, od 21.4. do 27.4. sk. 7, od 28.4. do 4.5.



Ostala oznanila:
*  V sredo 18.4. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.

Tema srečanja je: Vinko Škafar: zdrava duhovnost- zdrava skupnost (Naše
poslanstvo št.45, str.46).

* V četrtek 19.4. se spominjamo obletnice izvolitve papeža Benedikta
XVI. V nedeljo obhajamo zunanjo slovesnost, zato bomo po obeh mašah
Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem in prosili naj ga Bog ohranja in krepi
v njegovi Petrinjski službi.

* V soboto 21.4. je na Kureščku duhovna obnova za vse redne in občasne
člane Župnijske Karitas. 

*  V tednu od 20.4.  do 29.4.  obhajamo „Teden molitve za duhovne
poklice“. Vodilna  misel  tedna je  povzeta  v  geslu:  „Poklici  so  dar  božje
ljubezni“. Letos je to že 49. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Papež
Benedikt XVI je za ta teden napisal posebno poslanico, v kateri razmišlja o
poklicanosti  v  duhovne  poklice,  ki  se  vnavdihujejo  ob molitvi,  branju  in
poslušanju božje besede, ter  ob ljubezni do bližnjega.  Znotraj Cerkve je
treba ustvariti  ugodne  okoliščine,  da bi  lahko  cveteli  številni  velikodušni
pritrdilni  odgovori  na  ljubeči  božji  klic.  Za  vsak  dan  je  ob  božji  besedi
napisano posebno razmišljanje in prošnje za vse potrebe.

*  V sredo 25.4.  obhajamo god sv.  Marka, evangelista.  Že ustaljena
Markova procesija se bo pričela ob 18:30h izpred župnijske cerkve
in šla skozi naselje Rovte. Po procesiji bo v cerkvi sveta maša. Udeležite se
je v čim večjem številu, da si izprosimo pri Bogu blagoslov in uspeh pri
fizičnem in umskem delu.

*  Na  četrto  velikonočno  nedeljo  29.4.  je  ob  10h  sveta  maša  na
Petkovcu. Po  maši  je  darovanje  za  potrebe  tamkajšnje  cerkve.  Zbrati
moramo potrebna sredstva za obnovo glavnega oltarja. 
Ker je to nedelja duhovnih poklicev, bomo pri maši prosili in molili za nove
duhovne poklice saj jih v slovenski cerkvi zelo primanjkuje. Jezus pa nas
spodbuja: „Prosite Gospodarja žetve,  naj pošlje delavce na svojo žetev.
Žetev je velika, delavcev pa malo“! 

• V  prostorih  „Stare  šole“  v  Rovtah  je  na  ogled  razstava  arhivskih
fotografij o življenju Slovencev v begunskih taboriščih na Koroškem po letu
1945.  Razstava  bo  gostovala  v  Rovtah  do  predvidoma  23.  aprila  2012,
ogled je možen ponedeljka  do petka od 14h do 19h. Del razstave je tudi v
knjižnici Rovte ogled ob torkih od 15h do 19h in ob četrtkih od 12.30 do
19h. Razstava je vredna ogleda.

• Ministriranje:

Teden od 15.4. do 22.4. Jaka Logar in Alen Bogataj
Teden od 22.4. do 29.4. Aljaž Trpin in Jure Kunc     

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

Oznanila od 15.4.2012 do 29.4.2012, Leto VIII. št. 8

Nedelja duhovnih poklicev

Evangeljsko poročilo o srečanju vstalega Jezusa s Petrom po veliki noči, 
trikratno vprašanje „Ali me ljubiš?“ in Petrov trikratni odgovor, nam je znano. 
Kristus ni vprašal svojega učenca, ali si pripravljen, sposoben, izobražen, 
napreden, pogumen, priljubljen pri ljudeh, tudi ne, ali si svet, marveč samo: 
Simon, Janezov sin, ali me ljubiš, ali me imaš rad?(prim. Jn 21,15-17). 

Vsaka poklicanost je dejanje vzajemne ljubezni, ljubezni Gospoda, ki kliče, 
in ljubezni tistega, ki odgovarja. Poseben dar Božje ljubezni je klic v 
duhovništvo, redovništvo ali misijonsko poslanstvo, se pravi v poklic, ki je 
posvečen Bogu in Cerkvi. In za odgovor na ta klic je potrebna ljubezen. To je 
tudi osrednja misel poslanice papeža Benedikta XVI za 49. svetovni dan 
molitve za nove duhovne poklice: „Poklici so dar Božje ljubezni.“

S poslanico želi sveti oče na srce položiti vsem že posvečenim duhovnikom, 
bogoslovcem, ki se pripravljajo na duhovništvo, vsem mladim, ki se odločajo 
in premišljujejo o duhovnem poklicu: Naučimo se še bolj ljubiti Gospoda in 
njegovo Cerkev. Govorimo o krizi in pomanjkanju duhovnih poklicev, a še prej
obstaja kriza in pomanjkanje ljubezni. Zato moliti za duhovne poklice pomeni 
moliti za mlade, da bi rasli v velikodušni ljubezni do Gospoda in njegove 
Cerkve.

Šele ko je Peter trikrat izpovedal svojo ljubezen, mu je Jezus zaupal svoje 
ovce, svoja jagnjeta, se pravi svojo Cerkev in dodal: „Ko si bil mlad, si se se 
opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko se pa postaraš, boš raztegnil roke
in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš … In ko je to rekel, mu je dejal: 
Hodi za menoj!“ (Jn 21,18-19). Jezus se ni bal napovedati Petru trpljenja. Tudi 
mi se ne bojmo odpreti oči in spoznati, da je duhovni poklic tudi žrtev: 

>>  


