
 3. Velikonočna nedelja
Evangelij: JEZUS DA APOSTOLOM JESTI                                                    Jn 21 1-19
Evangelij po Janezu
Nato se je Jezus učencem zopet prikazal ob Tiberijskem morju. Prikazal pa se je tako: Skupaj so 
bili Simon Peter in Tomaž, ki se imenuje Dvojček, in Natanael iz Kane galilejske in Zebedejeva 
sinova in dva druga izmed njegovih učencev.Simon Peter jim reče: »Ribe grem lovit.« Rečejo 
mu: »Gremo še mi s teboj.« Šli so torej in stopili v čoln, a tisto noč niso ničesar ujeli. Ko se je že 
danilo, je Jezus stal na bregu, učenci pa niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otročiči, ali 
imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Ne.« On jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran 
čolna in boste našli.« Vrgli so torej in zaradi obilice rib je že niso več mogli izvleči. Oni učenec, 
ki ga je Jezus ljubil, je torej Petru rekel: »Gospod je!« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si 
je opasal haljo, bil jo je namreč slekel, in se vrgel v morje. Drugi učenci pa so vlekli mrežo z 
ribami in pripluli s čolnom – niso bili namreč daleč od zemlje, ampak le kakih dvesto komolcev. 
Ko stopijo na suho, zagledajo žerjavico pripravljeno in na njej ribo in kruh. Jezus jim reče: 
»Prinesite rib, ki ste jih zdaj ujeli.« Simon Peter je stopil in na suho potegnil mrežo, polno velikih
rib – bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim veli: 
»Pridite jest!« In nobeden izmed učencev si ga ni upal vprašati: »Kdo si?« Kajti vedeli so, da je 
Gospod. Jezus torej gre in vzame kruh ter jim ga dá; prav tako tudi ribo. To je bilo že v tretje, da 
se je Jezus prikazal učencem, odkar je vstal od mrtvih. Po jedi Jezus reče Simonu Petru: »Simon, 
Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« Odgovori mu: »Dá, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče 
mu: »Pasi moja jagnjeta!« Zopet v drugo mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Odgovori
mu: »Dá, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce!« V tretje mu reče: »Simon, 
Janezov sin, ali me ljubiš?« Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: »Ali me ljubiš?« in mu 
odgovori: »Gospod, ti vse veš; ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce!« »Resnično, 
resnično, povem ti: Ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se 
postaraš, boš raztegnil svoje roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, 
ker je hotel naznaniti, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko mu je to povedal, mu je rekel: 
»Hôdi za menoj!« 

 Mašni nameni od 14.4.2013 do 20. 04. 2013:
nedelja, 
14.4.

7:30h – za farane
   10h – v zahvalo za osemdeset let življenja

ponedeljek, 15.4. 19h  Jože in Marijana Arhar, obletna, Rovte 104d
torek, 16.4. Sv. Bernardka Lurška, devica

19h  Rudolf in Vincencij Albreht, godovna, Praprotno Brdo 6       
sreda, 17.4. 19h  Frančiška in Matevž Logar, godovna, Rovte 57
četrtek, 18.4. 19h  starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38
petek, 19.4.  19h   Matej Sušnik, župnik v Rovtah, 80 letnica njegove smrti
sobota, 20.4.   8h  Franc Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 42
(Nadaljevanje iz prve strani)

Tu  se  začno  legende  iz  katerih  je  težje  razbrati  resnično  jedro.  Med
spreobrnjenci, ki jih je pridobil Jurij, navajajo Atanazija, vojaškega tribuna
Anatolija,  cesarico  Aleksandro  in  druge  imenitne  osebe.  Pred  smrtjo  je
mučenec napovedal več prihodnjih dogodkov in cesarjevo smrt, obljubil pa
tudi  božjo  pomoč  vsem,  ki  bodo  počastili  njegove  relikvije.  Na  zahtevo
cesarja  Trankvilina  je  obudil  od mrtvih  sedemnajst  oseb,  jih  krstil  in  jim
ukazal. Naj se vrnejo v grob. Poznejša legenda dodaja, da je rešil deklico
(dušo) iz zmajevih krempljev, zmaja pa ubil.                                            >>

4. Velikonočna nedelja – nedelja dobrega Pastirja
    nedelja duhovnih poklicev
Evangelij: DOBRI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE                                    Jn 10,27-30

Evangelij po Janezu

 Moje  ovce  poslušajo moj  glas  in  jaz  jih  poznam in hodijo za menoj.  In  jaz  jim dam večno
življenje: in nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih
je dal, je večji ko vse; in nihče ne more nečesa iztrgati iz roke mojega Očeta. Jaz in Oče sva êno.« 

    Mašni nameni od 21.4.2013 do 28.4.2013:
nedelja, 21.4. 7:30h - za farane

10h na Petkovcu  Marija in Anton Treven, obletna, Petkovec 46
ponedeljek, 22.4. Sv. Anzelm, škof in Cerkveni učitelj

19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158
torek, 23.4. Sv. Jurij, mučenec

19h  Brigita Lukan, dano Rovte 82j
sreda, 24.4. 19h – v zahvalo Materi Božji za zdravje
četrtek, 25.4. Sv. Marko, evangelist

18:30h Markova procesija, sv. Maša  starši Rupnik, Petkovec 11b
petek, 26.4. 19h  iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28
sobota, 27.4. Blažena Hozana Kotorska

 11h na Petkovcu za vse  iz rodbine Hladnik, Petkovec
 16h – za srečen zakon

nedelja, 28.4. 5. Velikonočna nedelja
7:30h – za farane
   10h – v zahvalo za petdeset let skupnega življenja, Petkovec 20

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Kdaj je dal Jurij življenje za Kristusa? Najstarejše izročilo pravi, da se je to

zgodilo pod Perzijskim kraljem Dacijanom, vendar se v tem imenu verjetno
skriva ime rimskega cesarja Dioklecijana, ki ga neke prve legende omenjajo
namesto Dacijana. Ta druga se bolj ujema s krajem groba (Lydda) in drugimi
Evzebejevimi  podatki.  Včasih  so sodili,  da je  bilo  njegovo mučeništvo  pod
cesarjem Decijem (ta je umrl na vojni s Perzijci in ime je podobno Dacijanu),
zdaj prevladuje misel,  da je to bilo pod Dioklecijanom, najbrž leta 303 ali
malo prej, ko je cesar »iztrebil« krščanstvo v svoji armadi.
Cerkve in ustanove (tudi viteški redovi), posvečeni Svetemu Juriju, obstaja

po vseh krščanskih deželah od Etiopije do Rusije, od Anglije do Georgije,ki
ima celo ime po tem svetniku. Na vzhodu že od prvih časov slave njegov god
23. aprila, tega se drži tudi latinski zahod, le v severni Italiji in v Oglejskem
patriarhatu, je od nekdaj god 24. aprila.  To je veljalo za slovenske dežele
južno od Drave. Na Ljubljanskem gradu je kapela Svetega Jurija in je vsako
leto tam tudi sveta maša - je pa tudi zavetnik mesta Ljubljane. V narodni
galeriji v Ljubljani hranijo sliko Svetega Jurija, ki je bila v kapeli gradu Ortnek,
podpisana s kraticami H.G.G. (Hans Georg Geigerfelder). 



Ostala oznanila:
*  Na tretjo  velikonočno  nedeljo  14.4.  pričenjamo teden  molitve  za

duhovne poklice. Za vikend bosta prišla v župnijo v petek dva bogoslovca
ljubljanske nadškofije  na pomladanski  pastoralni  vikend. Ta je namenjen
spoznavanju  župnije  in  duhovnikovih  delavnih  ter  življenjskih  pogojev  v
njih.  Ob tem pa tudi  bogoslovec prinese nekaj dobre volje, pričevanja o
svojem poklicu in je s tem morda komu v spodbudo ali vsaj vabilo k molitvi
za  duhovne  poklice.  Že  Jezus  je  naročal:  »Žetev je  velika,  delavcev pa
malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošle delavcev na svojo žetev!«(Mt
9,37-38). Trkajmo na Božje Srce, da mladim da velikodušno Srce, ki bo
odprto za božje navdihe.

*  Na četrto velikonočno nedeljo 21.4. je ob 10h maša na Petkovcu.
Tam  bo  po  maši  darovanje  za  obnovo  oltarja  in  dela  ometa  v
notranjosti  cerkve. Z  deli  naj  bi  začeli  po  četrti  velikonočni  nedelji
(demontaža oltarjev in praznitev cerkve).

*  V sredo 24.4. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja je: Pastoralni itinerariji – France Dular, Naše poslanstvo št.
46, str. 31.

* Na god sv. Marka evangelista 25.4. ob 18:30h bo Markova procesija,
ki  bo kot običajno ob primernem vremenu potekala skozi  naselje  Rovte,
sicer bomo imeli  v cerkvi litanije vseh svetnikov.  To je prva od prošnjih
procesij, ki jih navadno   imamo v tednu pred vnebohodom.

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

14.4. Vilma Kunc in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Helena Rupnik
21.4. Jakob Skvarča in Cilka Jereb Mojca Skvarča in Karin Hladnik
28.4. Marjana Kavčič in Beti Reven Pia Skvarča in Lovrenc Skvarča

Pogrebne maše za April Metka Bogataj

 Ministriranje:
Teden od 14.4. do 21.4. Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 21.4. do 28.4. Martin Kavčič in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 9, od 13.4. do 19.4. sk. 10, od 20.4. do 26.4. sk. 11, od 27.4. do 3.5.

**************************************************************
Svet ne moreš spremeniti, lahko pa spremeniš svoj odnos do stvari, ki so ti
podarjene. Potrudi se videti, kaj naredijo drugi (starši, vrstniki, prijatelji ...)
dobrega zate in se jim zahvali. 
Tudi sam se potrudi narediti čim več dobrega za druge v družini, šoli, družbi
in Cerkvi (dobra dela, molitev ...). 
Naj bodo ta dejanje znamenje tvoje hvaležnosti.

  

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

Oznanila od 14.4.2013 do 28.4.2013, Leto IX. št. 8

SVETI JURIJ, MUČENEC

Med svetniki Sveti Jurij skoraj nima vrstnika, ki bi ga častile takšne množice
po  vsem  krščanskem  svetu.  Prednost  pred  njim  pripada  samo  še
Mariji,Jezusovi materi. Zadnje stoletje ponekod češčenje svetega Jurija upada,
posebno še zdaj, ko je minila doba fevdalizma in ko želimo pri svetnikih vedeti
tudi zanesljive podatke o njihovem življenju. Izredno bujno so se legende o
svetem Juriju razvile v starem veku tako, da je moral papež Gelazij v svojem
dekretu iz leta 496 zgodbo o njegovem mučeništvu zavreči kot izmišljotino
(apokrifni spis). Število njegovih fantastičnih življenjepisov pa je pozneje še
naraščalo, posebno v dobi viteštva in Križarskih vojska. Prepričanja, da gre za
resničnega mučenca, niso nikoli opustili. Raziskovanja na podlagi arheoloških
odkritij so to prepričanje končno tudi potrdila.
Kaj je zanesljivo znanega o svetem Juriju? Njegov grob je v Palestinskem

mestu  Lydda  (drugo  ime:  Diospolis),  kjer  napis  že  leta  368  poveličuje
»svetega in zmagoslavnega mučenca Jurija«. Sledovi bazilike v njegovo čast ,
pozidane že v Konstantinovi dobi, so še zdaj dobro vidni. Obstoji veliko  prič iz
naslednjih  dob,  ki  govore o  velikih  čudežih,  ki  se  tu  dogajajo.  Iz  množice
opisov njegovega mučenja(passio), najstarejši in najbolj utemeljeni soglašajo,
da je njegova domovina maloazijska provinca Kapadokija. Njegov oče je bil
Gerancij,  doma v  Perziji,  mati  Polikromija  pa  iz  rodnega kraja,  oba dobra
kristjana. Sin si je izbral vojaški poklic in hitro napredoval v službi. Njegova
mati se je naselila v Lyddi. Hkrati z vojaškimi častmi je pri Juriju rasla njegova
globoka vera. Ko se je začelo preganjanje, je razdal premoženje med reveže
in se sam oglasil na dvoru v Nikomediji kot kristjan. Začelo se je vsestransko
in dolgotrajno mučenje, ki ga je junaško prenesel. S svojo veroizpovedjo in še
bolj  s  svojim  zaupanjem v Kristusovo  zmago nad  trpljenjem je  spreobrnil
mnogo ljudi. Nazadnje je bil obglavljen. Njegovo telo je dal cesar Konstanti
prenesti v Lyddo in pozidal njemu v čast lepo baziliko.                           >>


