
 5. Velikonočna nedelja 
Evangelij: NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI              Jn 13,31-33a.34-35
Evangelij po Janezu
Ko je odšel, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je 
Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog v sebi poveličal: in poveličal ga bo kmalu.
Otročiči, še malo časa bom med vami. Iskali me boste in kakor sem rekel Judom, tudi vam zdaj 
pravim: Kamor jaz grem, vi ne morete priti. Novo zapoved vam dam: Ljubite se med seboj! 
Kakor sem vas jaz ljubil, se tudi vi ljubite med seboj. Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji 
učenci, ako boste imeli ljubezen med seboj.«  

 Mašni nameni od 28.4.2013 do 04. 05. 2013:
nedelja, 
28.4.

7:30h – za farane
   10h – v zahvalo za petdeset let skupnega življenja, Petkovec 20

ponedeljek, 29.4. Sv. Katarina Sienska, devica, Cerkvena učiteljica,
sozavetnica Evrope

19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35
torek, 30.4. Sv. Pij V, papež

19h  Frančišek Senčur, osmi dan, Rovte 139      
sreda, 1.5. Sv. Jožef delavec, praznik, 

začetek Šmarnične pobožnosti
  8h  Stanislava Nagode, Rovtarske Žibrše 19

četrtek, 2.5. Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj 
19h  starši Pivk, obletna, Petkovec 20

Prvi petek, 3.5.  Sv. Filip in Jakob, apostola, praznik
19h  Marjanca Kavčič, obletna, Franc Kavčič 
   in  Godobolski, Petkovec 8

sobota, 4.5. 
Prva duhovniška

Sv. Florijan, mučenec
7h zjutraj začetek Florijanove procesije iz Rovt na Praprotno Brdo
    sveta maša v čast sv. Florijanu, Praprotno Brdo 3

(Nadaljevanje iz prve strani)
Drži, vsak izmed nas ima drugačne kreposti in slabosti. Toda vse to na

koncu koncev ni  prav nič,   pomembno. Pomembno je, da nas je poklical
Jezus, on pa ve, kaj dela. Pomembno je, da Bog rad izbira tisto,  kar je v
očeh sveta noro in slabotno, da izpolnjuje njegovo voljo, tako da bo jasno,
da za vsem tem tako in tako stoji On. (Prim. 1,27)! Ne glede na to, kaj po
našem zmoremo in česa ne, je Bog izbral nas za svojo pričo.

Jezus je nekega dne na začetku javnega delovanja rekel ribiču Simonu
Petru, naj odrine na globoko in spusti mreže v vodo, čeprav se je pravkar
vrnil  z  neuspešnega  nočnega  ribolova.  S  prva  je  ugovarjal,  potem pa je
ubogal. Ulov je bil čudežen (prim. Lk 5,1-11).

Jezus je v govoru na gori učencem povedal, da so »luč sveta« (Mt 5,14).
Rekel jim je tudi: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«. (Mt 10,8). Te besede
veljajo enako za nas danes, kot za prve učence. Mi smo Jezusovi učenci.
Kakor  je  obljubil  učencem  na  velikonočno  jutro,  obljublja  tudi  nam
vsakokrat, ko se potrudimo in oznanjamo svojo vero; »Jaz sem z vami vse
dni, do konca sveta. (Mt 28,20).

6. Velikonočna nedelja – nedelja turizma
Evangelij: SVETI DUH NAS UČI EVANGELIJ                                       Jn 14,22-29

Evangelij po Janezu  

 Jezus mu je odgovoril: »Ako me kdo ljubi, bo spolnjeval mojo besedo; in moj Oče ga bo ljubil in
prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me pa ne ljubi,  ne spolnjuje mojih besed. In
besede, ki jih slišite, niso moje, ampak Očeta, ki me je poslal. To sem vam razodel, ko sem bil pri
vas; Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil
vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje svet, vam
ga dam jaz. Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. Slišali ste, da sem vam rekel: ‚Odhajam in
pridem k vam‘. Ko bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, zakaj Oče je večji od mene. In
zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi.  

    Mašni nameni od 5.5.2013 do 12.5.2013:
nedelja, 5.5. 7:30h - za farane

10h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, Petkovec 56, maša za otroke
14h – Šmarnična pobožnost

ponedeljek, 6.5. 
Prošnji dan

Sv. Savio, dijak
19h  Jože Treven, godovna in Martin Pavlin, obletna, Rovte 13

torek, 7.5.
Prošnji dan

18:30h začetek prošnje procesije na Petkovec, od Petrovčeve kapele;
sveta  maša  Frančiška Rupert, trideseti dan, Petkovec 13

sreda, 8.5.
Prošnji dan

Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik
19h  Neža Filipič, obletna, Rovte 17

četrtek, 9.5. Gospodov vnebovhod, slovesni praznik
  8h  Jože Cerpič, Petkovec 1a
19h  Darja Mlinar, obletna, Rovte 4

petek, 10.5. Začetek Binkoštne devetdnevnice
19h  Antonija Kunc, godovna, Rovte 16

sobota, 11.5.   8h  Marijana Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7
nedelja, 12.5. 7. Velikonočna – nedelja družbenega obveščanja

7:30h – za farane
10h  Janez, Jože in Franc Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 7
14h – Šmarnična pobožnost

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
28.4. Marjana Kavčič in Beti Reven Pia Skvarča in Lovrenc Skvarča
4.5. Na praprotnem Brdu: Metka Bogataj
5.5. Franja Tušar in Veronika Kavčič Helena Rupnik in Klemen Jereb
9.5. ob 8h Cilka Jereb in Vilma Kunc 19h Tadeja Gnezda in Mojca Skvarča
12.5. Marija Lukančič in Beti Reven Karin Hladnik in Branka Jereb

Pogrebne maše za April Metka Bogataj
Pogrebne maše za Maj Tadeja Gnezda



Ostala oznanila:
* V ponedeljek 29.4. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na

zakrament  svetega  Krsta. K  pripravi  pridite  starši  in  botri.  S  seboj
prinesite  družinsko  knjižico  in  rojstni  list  otroka,  botri  pa  potrdilo  o
sposobnosti za botra, če so iz druge župnije.

* V Sredo 1. maja obhajamo praznik sv. Jožefa delavca. 
Mesec maj je posvečen Mariji.  Začenjamo pa tudi  Šmarnično pobožnost.
Šmarnično branje   bomo imeli pri delavniških mašah med sveto mašo ob
nedeljah pa ob 14h. Radi se udeležujte te Šmarnične pobožnosti.

*  Na prvi petek 3.5. bom v dopoldanskem času obhajal po domovih
bolne in starejše. Zvečer po maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s
posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

*  Na prvo  soboto  v  mesecu  maju  4.5.  obhajamo god  sv.  Florjana,
mučenca. 
Vsakoletna  Florijanova  procesija  bo  šla  iz  Rovt  ob  7h  zjutraj  na
Praprotno Brdo, kjer bo v cerkvi sveta maša. Tam bodo tudi Šmarnice.
Radi  se  udeležite  procesije,  ki  je  hkrati  tudi  prošnja  procesija  in  se
priporočimo sv. Forijanu, ki je zavetnik gasilcev, naj nas varuje časnega in
večnega ognja. Po maši bo darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.

*  Na 6. velikonočno nedeljo 5.5. bo pri deseti maši, maša za otroke.
Otroci  od četrtega leta  se  zberite  petnajst  minut  pred mašo  v  veroučni
učilnici, kjer se boste o pogovarjali o darovih svete maše.

*  V  ponedeljek,  torek  in  sredo  pred  praznikom  Gospodovega
Vnebovhoda obhajamo »prošnje dneve«.  V bogoslužju so namenjeni
molitvi  in  prošnji  za  blagoslov  in  posvetitev  človekovega  dela  ter  za
odvrnitev različnih naravnih nesreč.
V torek 7.5. se zberemo pri Petrovčevi kapeli na Petkovcu ob 18:30h
o koder bo šla procesija v cerkev sv. Hieronima na Petkovcu. Tam bo
po procesiji sveta maša in Šmarnice.

*  V  četrtek  9.5.  obhajamo praznik  Gospodovega  vnebovhoda.  Maši
bosta ob 8h in 19h. Šmarnice bodo pri večerni sveti maši. Po večerni maši
kip vstalega odnesemo z oltarja.

* Dan prvega svetega obhajila bo v župniji na Binkoštno nedeljo 19.5.
ob 10h!

* Delavniške svete maše bodo s prvim majem v cerkvi.

   Ministriranje:
Teden od 28.4. do 5.5. Alen Bogataj, Aljaž Trpin in Jure Kunc
Teden od 5.5. do 12.5. Jerica Cigale in Beti Reven

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 11, od 27.4. do 3.5. sk. 12, od 4.5. do 10.5. sk. 13, od 11.5. do 17.5.
  

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

Oznanila od 28.4.2013 do 12.5.2013, Leto IX. št. 9

POJDITE IN UČITE – NOVA EVANGELIZACIJA
Šele v zadnjih desetletjih je beseda »evangelizacija« postala del Katoliškega

besednjaka. Tradicionalno je bila nekaj, kar so počeli naši protestantski bratje
in sestre, ko so trkali na vrata in oznanjali na uličnih vogalih. Tako je bilo,
dokler  papež  Pavel  VI.  in  objavil  apostolske  spodbude  »O  evangelizaciji
današnjega  sveta«.  V  tem  dokumentu  je  Pavel  VI.  jasno  povedal,  da  je
poslanstvo  Cerkve  evangelizacija,  Bog  pa  vsakemu  med  nami  kliče,  naj
sodelujemo pri tem.

Janez Pavel II. in Benedikt XVI. sta nadaljevala dela Pavla VI.  Povedala sta
nam,  da  naš  čas neznansko  potrebuje  »novo  evangelizacijo«.  Povabila  sta
nas, naj nazaj pripeljemo katoliške brate in sestre, ki so odpadli od vere in
povabimo tiste, ki še niso slišali za Gospoda, naj sprejmejo njega in njegovo
zveličanje. Benedikt XVI. Je šel celo tako daleč, da je ustanovil nov papeški
Svet v Vatikanu, ki se posveča samo spodbujanju nove evangelizacije.

Zaradi vsega tega govorjenja, se nam klic k novi evangelizaciji  lahko zdi
zahteven  ali  vsaj  stvar  »strokovnjakov«.  »Kaj  sploh  lahko  ponudim«?,  si
morda mislimo. »Nisem teolog in izurjen govornik. Saj sploh ne vem, kje naj
začnem«. Oglejmo si, kje bi lahko zadeli.

Začetna točka smo: Mi! Na začetku je verjetneje najbolje, da si ogledamo
svoje življenje in ugotovimo, koliko res lahko ponudimo. Poskusimo posvetiti
molitev  tega  tedna  premišljevanju  o  božji  dobroti  do  nas.  Zapišimo
najpomembnejša znamenja delovanja njegovih milosti v nas. Pomislimo tudi
na  darove,  ki  nam jih  je  dal  oče,  najosupljivejši  pa  je  njegov Sveti  Duh.
Spomnimo se vsega, kar nam je dal pri Krstu. In vsega, kar nam še vedno
daje  v  evharistiji,  zakramentu  sprave,  družini,  župniji  in  po  prijateljih.
Pomislimo kako nas še vedno pobira, ko pademo nam odpušča in pozablja, ter
ozdravlja vse naše rane. Naredimo prvi korak. To je dobra točka za začetek,
vendar morda ne bo dovolj za to, da bomo samozavestno odšli  v svet. Še
vedno nas prevevajo ugovori: »Ali ni pridiganje delo duhovnikov«? »Nimam
daru, da bi pripovedoval o svoji veri«. »Premlad, prestar, preplašen ali preveč
živčen  sem,  da  bi  oznanjal  evangelij«.  »Nisem dovolj  privlačen,  pameten,
odprt ali svet, da bi to počel«.                                                                >>


