
 7. Velikonočna; nedelja sredstev družbenega obveščanja
Evangelij: JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO VSI ENO                          Jn 17,20-26
Evangelij po Janezu
A ne prosim samo zanje, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bodo 
vsi êno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama êno, da bo svet veroval, da si 
me poslal ti. In jaz sem jih dal slavo, ki si jo dal meni, da bodo êno, kakor sva midva êno. Jaz v 
njih in ti v meni, da bodo popolnoma êno, tako bo svet spoznal, da si me poslal ti in da sem jih 
ljubil, kakor si ti mene ljubil. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, katere si mi dal, z menoj tam, kjer 
sem jaz: da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični
Oče! Svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal; in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem 
jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih, in jaz v 
njih.«   

 Mašni nameni od 12.5.2013 do 18. 05. 2013:
nedelja, 
12.5.

7:30h – za farane
10h  Janez, Jože in Franc Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41
14h – Šmarnična pobožnost z litanijami Matere božje

ponedeljek, 13.5. God fatimske Matere božje
19h  Jožefa Merlak, osmi dan, Rovte 105

torek, 14.5. Bonifacij, mučenec
19h  Zofija Kavčič, godovna in  iz družine Kavčič, Rovte 12      

sreda, 15.5. Sv. Pahomij, opat; Svetovni dan družine 
19h  Ivan Cigale, godovna, Rovte 104b

četrtek, 16.5. Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec 
19h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17

petek, 17.5.  19h vsi  bratje in sestre Šinkovec, Rovte 112
sobota, 18.5. Janez I., papež in mučenec

  8h  Alojzij Kavčič, Petkovec 6a
18h – v zahvalo za 70 let življenja in za vse  iz letnika 1943

(Nadaljevanje iz prve strani)
 Za vzrok smrti navaja kraljevo jezo zoper Janeza Nepomuka, ker je potrdil

novega opata v Kladrubih. Ta biografija je bila napisano češko in latinsko.
Poročala  je  že  o  prvih  čudežih  na  mučenčevem  grobu.  Njeno  vsebino
povzema več zapisov, ki so prišli v »Stare češke letopise« iz 15. stoletja.

Janez Nepomuk je kralju očital  grehe in rekel,  da ni  vreden kraljevega
naslova. Avstrijski kronist Tomaž Ebendorfer je leta 1450 prvi zapisal, da je
bil  Janez  Nepomuk kraljičin  spovednik  in  da  ni  hotel  kralju  izdati  njenih
grehov.

Svetniško češčenje Janeza Nepomuka je v kusitskih vojnah 15. stoletja
precej ponehalo, poživilo pa se je spet po izidu Hajekove Kronike (1541).
Novi spisi o mučencu so izšli v češčini, latinščini in italijanščini in ga slavili
kot žrtev spovedne molčečnosti. Ko so leta 1719 odprli grob, so našli v njem
le kosti in nestrohnjen jezik. Ko je bilo dovolj dokazanih čudežev so priznali s
papeško bulo (19. marca 1729) Janeza Nepomuka za mučenca. Na Češkem
je temu mučencu posvečenih 250 cerkva, v Sloveniji pa 28. Po razglasitvi za
svetništvo je nesporno ugotovljeno mučeništvo, potrjeno s čudeži, s katerimi
je Bog poveličal tega zvestega služabnika božje Cerkve.

Binkoštna nedelja – slovesni praznik
Konec velikonočnega časa
Evangelij: Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam                  Jn 20,19-23

Evangelij po Janezu  

 Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz strahu
pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je bil to rekel, jim
je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel:
»Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje
in jim govoril:  »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.« .  

    Mašni nameni od 19.5.2013 do 26.5.2013:
nedelja, 19.5. 7:30h - za farane

10h  Marjanca Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28
        Prvo sveto obhajilo
14h – Šmarnična pobožnost z litanijami Matere božje

ponedeljek, 20.5. Binkoštni ponedeljek – Marija, Mati Cerkve, praznik
  8h – v zahvalo Materi božji za zdravje, Rovtarske Žibrše 14
19h  Marjanca Kavčič, obletna, Franc Kavčič 

 in  Godobolski, Petkovec 8
torek, 21.5. Sv. Krištof Madellanes, duhovnik in tovariši mučenci

19h  Antonija Petkovšek, Petkovec 6b
sreda, 22.5. 19h – za vse pogrešane in pokojne rovtarske domobrance, Rovte 96 
četrtek, 23.5. Sv. Janez de Rossi, duhovnik

19h  starši in bratje Kavčič, Petkovec 6b
petek, 24.5. Marija pomočnica Kristjanov

Marija pomagaj, praznik
19h  Erna Košir, Rovte 20

sobota, 25.5. 
Kvatrna

Sv. Beda Častitljivi, duhovnik in Cerkveni učitelj 
  8h  Ludvik Treven, trideseti dan, Rovte 13
18h – za srečen zakon

nedelja, 26.5. Sveta Trojica, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, obletna, Rovte 29
14h – Šmarnična pobožnost z litanijami Matere božje

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
12.5. Marija Lukančič in Beti Reven Karin Hladnik in Branka Jereb
19.5. Matjaž Gnezda in Marja Čuk starši prvoobhajancev
20.5. ob 8h Franja Tušar 19h Pia Skvarča
26.5. Marjana Kavčič in Jakob Skvarča Jerneja Kunc in Pia Skvarča

Pogrebne maše za Maj Tadeja Gnezda



Ostala oznanila:
*  Na  sedmo  velikonočno  nedeljo  12.5.  je  pri  obeh  mašah  nabirka

namenjena za socialno zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.
*  V petek 17.5. je ob 17h spovedovanje prvoobhajancev in njihovih

staršev. Na razpolago bo tudi tuj spovednik.
* V nedeljo 19.5. obhajamo slovesni praznik Svetega Duha – Binkošti.

Na to nedeljo se po sklepni uri konča velikonočni čas. to se na zunaj pokaže
tudi tako, da velikonočno svečo odnesemo od daritvenega oltarja.
Na to nedeljo je v župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Ta bo
pri maši ob 10h.

* Na binkoštni ponedeljek v Sloveniji obhajamo praznik Marije, Matere
Cerkve. Sveti maši bosta ob 8h in 19h. Pri večerni maši bodo šmarnice.
Po večerni sveti maši je ob 20h v veroučni učilnici srečanje za člane
župnijske Karitas.

*  V  sredo  22.5.  je  ob  20h  za  člane  ŽPS  v  veroučni  učilnici. Tema
srečanja  je:  Franc  Dular  –  Veliki  Itenerariji  pastoralne  prenove  (naše
poslanstvo št. 46, str. 34)

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

V  ponedeljek  27.  maja  je  šesta  obletnica  smrti  našega  rojaka
misijonarja Jankota Slabeta. 
Obletna maša zanj je v nedeljo 26. maja ob 10h. 
Vsak misijonar ima dve zemeljski domovini; rodni kraj in Misijon.
Janko Slabe je na Madagaskarju preživel četrt stoletja. 
Hvala za vso njegovo nesebično ljubezen, ki  jo je  imel  do domačih
faranov in do Antešakov na Madagaskarju.

**************************************************************
Odbor za pripravo 20. letnice postavitve spominskega obeležja farnih plošč za
pobite povojne žrtve, pripravlja spominsko slovesnost v nedeljo 25. 8. z mašo
ob 10h. Ker se pripravlja tudi razstava fotografij v obdobju med II. Svetovno
vojno in takoj po njej, naprošajo vse, ki imajo morebitne slike, naj jih čim prej
dostavijo Jožetu Leskovec Petkovec 23.
**************************************************************
   Ministriranje:

Teden od 12.5. do 19.5. Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Teden od 19.5. do 26.5. Primož Arhar in Ambrož Cigale

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 13, od 11.5. do 17.5. sk. 14, od 18.5. do 24.5. sk. 15, od 25.5. do 31.5.
  

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

Oznanila od 12.5.2013 do 26.5.2013, Leto IX. št. 10

JANEZ NEPOMUK, mučenec

Sveti Janez Nepomuk se je rodil med leti 1340 in 1350 v Češkem mestu, ki
se  je  takrat  imenovalo  Pomuk,  pozneje  pa  Nepomuk.  Ohranjenih  je  več
njegovih notarskih podpisov, kjer se sam podpisuje: Janez (češko Jan), sin
Velfina  iz  Pomuka.  Njegovega  očeta  viri  imenujejo  župana  v  Pomuku.  O
Janezovi mladosti ne vemo ničesar. Prvič ga viri omenjajo leta 1370, ko je bil
že veljaven klerik praške nadškofije. Po cesarskih in cerkvenih oblasti je bil
potrjen za javnega notarja. V naslednjih letih je delal v pisarni nadškofovega
generalnega  vikarja  in  pri  cerkvenem  sodišču.  Duhovniško  posvečenje  je
prejel  le  leta  1380.  Nato  ga  je  papež imenoval  za upravitelja  praške fare
Svetega Gala, nadškof Janez Jenštejn, pa si ga je vrh tega vzel za svojega
tajnika  in  zaupnega  sodelavca.  V  Padovo  se  je  šel  izpopolnit  v  znanju
cerkvenega prava, od koder se je leta 1386 vrnil z doktorskim naslovom.

V tem času se je začel boj zoper kralja Venčeslava, ki je hotel Cerkev na
Češkem spraviti pod svojo kontrolo in se polastiti njenega imetja. Oba Jana –
Nepomuk in  Jenštejn  pa  tega  nista  dopustila.  Nadškof  je  leta  1392 ostro
ugovarjal zoper obsodbo treh klerikov, s katero je kralj hotel druge preplašiti.
Kralj je hotel zmanjšati obseg praške nadškofije.  Jenštejn je bil proti temu in
se je umaknil iz Prage. Ko je 7. marca 1393 Janez Nepomuk  priznal novega
opata Olena, si je nakopal kraljevo jezo. Janez Nepomuk in nekaj kanonikov
so morali pred kralja. Kanonike so izpustili, Janeza pa pridržali in ga vrgli v
ječo ter ga mučili. Za glavnega upornika je kraljevo sodišče spoznala Janeza
Nepomuka. Ponoči so njegovo truplo vrgli s Karlovega mostu v reko Vltavo.
Možno je, da ga je kralj Venčeslav umoril z mečem, dokazano pa ni. Truplo so
našli  17.  aprila  in  ga  kralju  navkljub  slovesno  pokopali  najprej  v  cerkvi
Svetega Križa, nato pa v desni ladji stolnice, kjer je bil še stoletja viden napis:
Janez iz Nepomuka. Novica o tej smrti se je razširila po vsej Evropi. 

Nadškof Jenštejn je o teh dogodkih  napisal natančno poročilo v obliki tožbe
zoper  kralja  in  zapis  osebno oddal  papežu Bonifikaciju  IX.  meseca julija  v
Peruggu. V spisu imenuje Janeza Nepomuka »sveti mučenec« in njegovo smrt
mučeniško.                                                                                            >>


