
4. Velikonočna – Nedelja dobrega pastirja,
Nedelja duhovnih poklicev

Evangelij: KRISTUS JE MORAL TRPETI IN VSTATI OD MRTVIH          Lk 24,35-48

Evangelij po Luku

Mašni nameni od 29.4.2012 do 05. 05. 2012:
nedelja, 
29.4.

7:30h – za farane
10h na Petkovcu  starši Treven, obletna, Petkovec 46

ponedeljek, 30.4. Sv. Pij V, papež
19h  Anka Brenčič, obletna, Rovte 44a

torek, 1.5. Sv. Jožef delavec, praznik, 
začetek šmarnične pobožnosti
  8h  Filip Gantar, Rovtarske Žibrše 35

sreda, 2.5. Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
19h  Marjanca Kavčič, obletna, Petkovec 8

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

Prvi petek, 4.5.  Sv. Florijan, mučenec
18h začetek Florijanove procesije izpred cerkve v Rovtah v cerkev 
na Praprotno Brdo, 
ob 19h – v čast sv. Florijanu, Praprotno Brdo 3 

sobota, 5.5.  
duhovniška

 8h  Matevž in Frančiška Logar, Rovte 57
16h – za srečen zakon

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Pod njeno varstvo se verniki v molitvi zatekajo v vseh svojih nevarnostih in

potrebah,  Zlasti  od  Efeškega  koncila  naprej  je  češčenje  zelo  naraslo  v
poveličevanju in ljubezni, v priporočanju Mariji in posnemanju – v skladu z
njenimi  lastnimi   preroškimi  besedami:  »Odslej  me  bodo  blagrovali  vsi
rodovi. Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen in njegovo ime sveto«
(Lk 1,49). 

To češčenje, ki je v Cerkvi vedno obstajalo, je  edinstveno. Različne oblike
pobožnosti,  ki  jih  je  Cerkev  odobrila  v  okviru  zdravega  in  pravovernega
nauka,  v skladu s časovnimi in  krajevnimi  razmerami dosegajo to,  da ob
češčenju  Marije,  ljudje  prav  spoznajo  Sina,  ga  ljubijo,  poveličujejo  in
spolnjujejo  njegove zapovedi, kajti zaradi njega je vse.

Cerkveni  zbor  zato  premišljeno  uči  tako  katoliški  nauk.  Opominja  vse
vernike,  naj  zlasti  liturgično  češčenje  velikodušno   pospešujejo,  različne
oblike pobožnosti pa naj visoko cenijo. Teologe in oznanjevalce božje besede
opominja, naj se skrbno ogibljejo vsakega napačnega pretiravanja, kakor tudi
prevelike  ozkosrčnosti,  ko   razmišljajo  o  edinstvenem dostojanstvu  božje
Matere. Pravilno naj osvetljujejo naloge in prednosti Device Marije, ki imajo
za svoj  cilj  vedno Jezusa,  vir  vse resnice in svetosti  in  pobožnosti.  Prava
pobožnost ne obstoji v kratkotrajnem čustvu ali prazni lahkovernosti, temveč
izvira iz prave vere, ki nas vodi k posnemanju njenih kreposti. 

5. Velikonočna nedelja 

Evangelij: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu     Jan 15,1-8

Evangelij po Janezu

Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. 2 Vsako mladiko na meni, katera ne rodi 
sadu, odstrani; in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. 3 Vi ste že čisti zaradi besed, 
ki sem vam jih govoril. 4 Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi 
sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. 5 Jaz sem trta, vi mladike. Kdor 
ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; zakaj brez mene ne morete ničesar storiti. 6 Če kdo 
ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne; in jih poberó, vržejo v ogenj in zgoré. 7 Če 
ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. 8 V 
tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.

 Mašni nameni od 6.5.2012 do 13.5.2012:
nedelja, 6.5. 7:30h –  za farane

10h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, obletna, Petkovec 56
14h – šmarnična pobožnost 

ponedeljek, 7.5. 19h  Jakob in Lidija Kogovšek, obletna, Rovte 82c
torek, 8.5. Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik

19h  starši in bratje Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 18
sreda, 9.5. 19h  iz družine Pivk, Rovtarske Žibrše 35
četrtek, 10.5. 19h  Darja Mlinar. obletna, Rovte 4
petek, 11.5. 19h  Marijana Ambrožič, obletna,  Rovtarske Žibrše 28
sobota, 12.5. Sv. Leopold Mandić, duhovnik

  8h  Jože Cerpič, Petkovec 1a
nedelja, 
13.5.

6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma
7:30h – za farane
10h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
        Prvo sveto obhajilo
14h – šmarnična pobožnost

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

29.4. Metka Bogataj in Jakob Skvarča Karin Hladnik in Lovrenc Skvarča
6.5. Franja Tušar in Marjana Kavčič Helena Rupnik in Branka Jereb
13.5. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Starši prvoobhajancev

Pogrebne maše za  Maj Vilma Kunc
Ministriranje:

Teden od 29.4. do 6.5. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 6.5. do 13.5. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 28.4. do 4.5. sk. 8, od 5.5. do 11.5. sk. 9, od 12.5. do 18.5.



Ostala oznanila:

* Na četrto velikonočno nedeljo 29.4. je ob 10h sveta maša v cerkvi
sv. Hieronima na Petkovcu. Tam bo tudi po maši darovanje za potrebe
cerkve.  V  bližnji  ali  pa  daljni  prihodnosti  je  v  načrtu  obnova  glavnega
oltarja,  zato  moramo zbrati  potrebna  sredstva.  Pri  maši  bomo prosili  in
molili za nove duhovne poklice.

*  V  torek  1.5.  obhajamo  god  sv.  Jožefa  delavca  in  začenjamo  z
„Šmarnicami“. Mesec maj je posvečen Devici Mariji.  Letošnje Šmarnice za
otroke je napisala Mateja Kropec Šega z naslovom „Dober in pravičen si“. V
živahnem in otrokom razumljivem jeziku približajo vsakdanje dogodivščine
petošolca  Roka.  Skupaj  z  njim  spoznavamo  male  radosti  in  tegobe
odraščanja. Rok plete prijateljstva, se uči dobrote in pravičnosti, hkrati pa
odkriva tudi, kako napake popraviti in se drugemu opravičiti. Ob iskanjih ga
spremljajo starši, njihova molitev in priprošnja v Marijino varstvo.

*  V  četrtek  3.5.  bo  po  večerni  maši  v  zimski  kapeli  sestanek  ali
srečanje za starše letošnjih birmancev.

*  Na god sv. Florijana 4.5., mučenca in zavetnika gasilcev, bo šla iz
Rovt Florijanova procesija, ki je hkrati tudi prošnja procesija, v cerkev
sv.  Nikolaja  na  Praprotno  Brdo.  Tam bo  sveta  maša,  ki  bo  združena  s
Šmarnicami.  Udeležite  se  je  v  čim večjem številu  in  se  priporočimo sv.
Florijanu naj nas varuje pred časnimi nesrečami in večnim pogubljenjem. Po
maši je darovanje za cerkev.
Ta dan je tudi prvi petek v mesecu maju, zato bom v dopoldanskem času
po domovih obiskal in obhajal bolne in ostarele.

*  Na prvo soboto bomo pri maši molili za nove duhovne in redovne
poklice, zmolili litanije Matere božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V torek 8.5. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine.

*  Spovedovanje za starše prvoobhajancev in za prvoobhajance bo v
petek 11.5. ob 18h, na razpolago bo tudi tuj spovednik.

* V soboto 12.5. je v župniji Dolnji Logatec „Križ Kraž Mladih 2012“.
Srečanje  bo  na  Trgu  sv.  Nikolaja.  To  je  dekanijski  festival  mladih  ali
dekanijsko  srečanje  mladine.  Rdeča  nit  Križ  Kraža  je:  „Pravičnost  v
ljubezni“.  Animatorji  Križ  Kraža  želijo  ponuditi  pester  in  duhovno  bogat
program, ter  spodbuditi  mlade  k  solidarnosti  in  pravičnosti  in  jim preko
delavnic  omogočiti  odkrivanje  krščanskih  vrednot.  Višek  festivala  bo
mladinska sveta maša. Mladi iz naše župnije ste vabljeni na to srečanje.

*  Slovesnost  prvega  svetega  obhajila  bo  v  naši  župniji  na  šesto
velikonočno nedeljo 13.5. pri sveti maši ob 10h. 

* V ponedeljek 14.5. je v veroučni učilnici srečanje za člane Župnijske Karitas.
     

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

Oznanila od 29.4.2012 do 13.5.2012, Leto VIII. št. 9

MARIJA V SKRIVNOSTI KRISTUSA IN CERKVE

Mesec maj je v liturgiji  posvečen Jezusovi   materi  Mariji.  Kristjani  jo na
poseben način častimo v »Šmarnicah«.  Verjetno, da noben drug narod na
svetu nima toliko cerkva, ki so posvečena Mariji, kapelic in znamenj, pesmi in
raznih pobožnosti: Zato ni nič čudnega, da smo Slovenci »Marijin narod«. V
zgodovini se je že velikokrat izkazala vera in zaupanje v Marijino priprošnjo.

Drugi vatikanski cerkveni zbor v dogmatični konstituciji o Cerkvi posreduje
zdrav nauk o vlogi Marije v zgodovini odrešenja in o njenem češčenju. Govori
o Mariji in Cerkvi. Z ljubeznijo je sodelovala, da se v Cerkvi rodijo verniki, ki
so udje glave. Zato jo tudi pozdravljamo kot preodlični in docela edinstveni ud
Cerkve ter kot podobo in najsijajnejši vzor Cerkve v veri in ljubezni. Katoliška
Cerkev,  poučena  po  Svetem  Duhu  jo  časti  z  otroško  vdanostjo  kot
najljubeznivejšo mater.

Zato ima Marija v redu odrešenja svoje naloge. Že v Stari Zavezi je navzoča
v napovedih prerokov kot Mesijeva mati. Posebno vlogo je odigrala, ko ji je
angel  Gabrijel  oznanil,  da  bo  Odrešenikova  Mati.  Na  poseben  način  se  je
izkazala  v  Jezusovi  otroški  dobi,  posebno  ob  »najdenem  v  templju«.  V
Jezusovem javnem delovanju se je izkazala kot velika pomočnica. Posebno
vlogo je imela po Jezusovem  vnebohodu, ko je skupaj z učenci v dvorani
zadnje  večerje  pričakovala  obljubljenega  Svetega  Duha.  Kot  brezmadežna
Devica je bila  obvarovana izvirnega greha.  Ko je dovršila  tek zemeljskega
življenja, je bila z dušo in telesom vzeta v nebesa. Gospod jo je povišal za
Kraljico vesoljstva.

Koncil pravi, da je Marija kot najsvetejša božja Mati, ki je bila udeležena pri
vseh Kristusovih skrivnostih in po milosti božji takoj za Sinom povišana nad
vse  angele  in  ljudi,  zato  ji  Cerkev  izkazuje  posebno  češčenje.  Že  od
najstarejših časov so Marijo častili pod naslovom »božje Porodnice«.       >>  


