2. Velikonočna – Bela - nedelja Božjega usmiljenja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS

Jan 20,19-31

Mašni nameni od 27.4.2014 do 03. 05. 2014:

7:30h – za farane
nedelja,
10h  Francka Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7
27.4.
ponedeljek, 28.4. Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec
19h  Marija Lazar, trideseti dan, Rove 26
Sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica,
torek, 29.4.
sozavetnica Evrope
19h  Stanislava Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 19
Sv. Pij V, papež
sreda, 30.4.
19h – za zdravje, Rovte 131
Sv. Jožef delavec, praznik
četrtek, 1.5.
začetek Šmarnične pobožnosti
8h – v čast Nadangelu Mihaelu v dober namen, Rovte 79

Prvi petek, 2.5.
sobota, 3.5. prva
duhovniška

Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
19h  Florijana Čuk, Petkovec 10
Sv. Filip in Jakob, apostola, praznik
7h – začetek Florijanove procesije izpred cerkve v Rovtah
v cerkev na Praprotno Brdo
sveta maša: v čast sv. Florijanu, Praprotno Brdo 3

(Nadaljevanje iz prve strani)

Ko je Tomaž videl vstalega Gospoda, je spoznal, da Jezus ni samo Gospod
in Bog, bil je Tomažev Gospod in Bog. Ko je videl Jezusa in slišal njegovo
ponižno vabilo, naj se dotakne njegovih ran, se je v njegovem srcu
prebudila ljubezen in ga ganila, da je vzkliknil v veri.
Podobno Jezus ve tudi koliko ga ljubimo, celo navkljub našim vprašanjem
in dvomom. Pravzaprav vidi našo ljubezen jasneje kot mi. Ve, da hrepenimo
po njegovi bližini. Zaveda se, kako močno si želimo biti ob njem in ob vseh
drugih. Naroča nam samo, naj usmerimo Srce k njemu, pa bom o ugotovili,
da v nas vznika ljubezen, ki je dovolj močna, da nas prenavlja, ohranja in
žene v svet kot njegove odposlance.
Vidimo tudi, kako je Jezus izvabil enako ljubezen iz Petra, ki je govoril z
njim na obali. (prim. Jn 21,15-19). trikrat ga je vprašal: »Ali me ljubiš?«. Po
enkrat za vsako priložnost ko ga je Peter zatajil. In Peter je vsakokrat
pritrdil. Jezus ga ni spraševal, zakaj ga je zapustil. Glavnega apostola ni
grajal zaradi šipke vere. Rekel mu je samo, naj poskrbi za njegove »ovce«.
Naročil mu je, naj se spet loti dela. Vse mu je odpustil, kot da se sploh ne bi
zgodilo.
V teh nežnih, prisrčnih srečanjih je Jezus Tomažu in Petru dokazal, da je
ljubezen večja od greha – njegova ljubezen do njiju in njuna ljubezen do
njega. Apostola sta se naučila, da greh nima zadnje besede; Jezusova
ljubezen jo ima. Ljubezen ima vedno zadnjo besedo.
Velikonočno presenečenje pomeni, da Jezus ne čaka, da bomo postali
vredni in popolni. Hiti k nam in nam v srce izliva svojo ljubezen.
Presenečenje pomeni, da se nikoli ne naveliča prihajati k nam, nas
ozdravljati, ter nam izkazovati ljubezni in svetosti.

3. Velikonočna nedelja
Evangelij: UČENCA SPOZNATA JEZUSA PO LOMLJENJU KRUHA
Evangelij po Luku

Lk 24,13-35

Mašni nameni od 4.5.2014 do 11.5.2014:

Sv. Florijan, mučenec
Začetek tedna molitve za duhovne poklice
7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, obletna, Rovte 29
14h - Šmarnična pobožnost s petimi litanijami Matere božje
ponedeljek, 5.5.
19h  Jožica Merlak, obletna, Rovte 105
torek, 6.5.
Sv. Dominik Savio, dijak
19h  iz družine Kogovšek, obletna, dano Zavratec
sreda, 7.5.
19h  Franc Logar, obletna, Rovte 128a
Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik
četrtek, 8.5.
19h  Pavel Lukan in Francka Koščak, obletna, Rovte 129a
petek, 9.5.
Sv. Katarina Bolonjska, devica
19h  Janez Nagode, obletna, Rovte 141
sobota, 10.5.
8h  Marija, Ludviki in Janez Trepal, obletna, Petkovec 56
11h – v zahvalo za 75 let življenja (letnik 1939)
nedelja, 11.5. 4. Velikonočna nedelja, nedelja Dobrega Pastirja,
nedelja duhovnih poklicev
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Marija Treven, obletna
in  Anton Treven, Petkovec 46
14h - Šmarnična pobožnost s petimi litanijami Matere božje
nedelja, 4.5.

Bralci nedeljskih beril:
Datum
Jutranja ob 7,30h
27.4.
Tadeja Gnezda in Marija Lukančič
3.5.
Na Praprotnem Brdu: Metka Bogataj
4.5.
Marija Lukančič in Cilka Jereb
11.5.
Beti Reven in Franja Tušar
Pogrebne maše za april
Pogrebne maše za maj

Dopoldanska ob 10h
Nevenka Malavašič in Pia Skvarča
Mojca Skvarča in Branka Jereb
Marjana in Veronika Kavčič
Mojca Skvarča
Marija Lukančič

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 15, od 26.4. do 2.5.
Ministriranje:

sk. 16, od 3.5. do 9.5.

sk. 17, od 10.5. do 16.5.

Teden od 27.4. do 4.5.
Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Teden od 4.5. do 11.5.
Alen Bogataj in Martin Kavčič
*******************************************************************************
V soboto 10. maja ob 20h vabljeni v dvorano krajevne skupnosti stare šole
Rovte na srečanje z novim vodstvom Nove Slovenske Zaveze.
Naši gostje bodo predsednik NSZ Peter Sušnik, podpredsednik NSZ Matija
Ogrin in urednik revije Zaveza Lenart Rihar. Vabi Nova Slovenska Zaveza

Ostala oznanila

* Na drugo Velikonočno - Belo nedeljo 27.4. bo v Vatikanu papež Frančišek
razglasil za svetnika papeža Janeza XXIII in Janeza Pavla II.
Janez XXIII je bil razglašen za blaženega 3. septembra 2000, ko je na
njegovo priprošnjo ozdravela italijanska redovnica Caterine Capitani 25
maja 1966.
Janez Pavel II je bil razglašen za blaženega 11 maja 2011. potem ko je na
njegovo priprošnjo 2. junija 2005 čudežno ozdravela od hude oblike
Parkinsove bolezni francoska redovnica Marie – Simon – Ierre Norman.
Za Janeza XXIII ni potreben nov čudež; svetništvo papeža Janeza Pavla II
pa je potrdilo čudežno ozdravljenje 47 – letne Florybeth Mora Diaz, žene in
matere iz Kostarike, prav med slovesnostjo njegove razglasitve za
blaženega 1. maja 2011 (več o tem ozdravljenju v reviji Ognjišče za mesec
maj 2014 št. 5. str. 30.
* Mesec maj je Marijin mesec in mesec Šmarnične pobožnosti. Za
letošnje Šmarnično branje bomo poslušali šmarnice Darje Kastelic, dipl.
medicinske sestre z naslovom: »Pomembne reči«. V njih odkriva družinske
zgodbe skozi osebnost Anton Martina Slomška. Sama o sebi pravi: »Kdo
sem? Če vprašate mojega moža, bo rekel, da sem njegova žena. Če
vprašate moje otroke, bodo rekli, da sem njihova mami. Če vprašate moje
prijateljice, bodo rekle, da sem njihova prijateljica. Rada sem žena, mati,
prijateljica. Rada imam tudi vse druge vloge, ki so mi dane v življenju, ker
ljubim Življenje, ljubim Boga. Bližje sem Bogu, bližje sem ljudem in obratno.
Tako preprosto je to«.
* Ob nedeljah v mesecu maju bodo šmarnice popoldne ob 14h s petimi
litanijami Matere božje.
* Za prvi petek v mesecu maju 2.5. bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije
Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
* V soboto 3.5. bo šla iz Rovt izpred cerkve ob 7h zjutraj Florijanova
procesija v cerkev na Praprotno Brdo; kjer bo sveta maša in šmarnice.
Po maši bo darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. Priporočimo se sv.
Florijanu, zavetniku gasilcev naj nas varuje časnega in večnega ognja.
* Od petka 2.5. do nedelje 4.5. imajo birmanci osme in devete skupine
duhovne vaje na Zaplani. Vse, kar je potrebno za duhovne vaje, ste dobili
birmanci napisano na posebnem listu in to upoštevajte.
* Na tretjo Velikonočno nedeljo 4.5. začenjamo Teden molitve za duhovne
poklice, pred nedeljo Dobrega Pastirja.
* V četrtek osmega maja bo po večerni maši v zimski kapeli srečanje
za starše osme in devete skupine birmancev.
* V soboto 10.5. prvi razred nima verouka.
* Na četrto velikonočno nedeljo je maša ob 10h v cerkvi sv. Hieronima
na Petkovcu. Pri maši je darovanje za obnovo dveh stranskih oltarjev.
Darovanje priporočam.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 27.4.2014 do 11.5.2014, Leto X. št. 9
Ali me ljubiš?

Zakaj nam Jezus zastavlja to vprašanje? Sveto Pismo nas uči, da se Jezus
ni prikazal samo ljudem, kot so bili Marija Magdalena in učenca na poti v
Emavs, ljudem, ki so bili sami in zatopljeni v žalost. Govori nam, kako se je
prikazal enajsterim apostolom kot skupini, peščici apostolom v ribiškem čolnu
in celo več kot petsto učencem naenkrat (prim. 1Kor, 15,6). To so bili gotovo
veseli srečni dogodki, mešanica družinskega snidenja ter čudežnega
razodetja božje moči in odrešenja.
Toda sredi takih veselih dogodkov je Jezus vseeno iskal zmedene in potrte.
Tomažu je rekel naj vtakne prst v njegove rane in ga spodbudil naj veruje.
(prim. Jn 20,27). Na obrežju Galilejskega jezera pa je Petra trikrat vprašal:
»Ali me ljubiš?«, saj je tako hotel premagati njegovo krivdo, ker ga je trikrat
zatajil (Jn 21,15). Ta osebna srečanja nas lahko veliko naučijo o tem, kako
lahko srečamo Jezusa v letošnjem velikonočnem času. Obe zgodbi nam
dokazujeta, kako globoko je Jezus ljubil učence, ne le kot skupino, ampak
vsakega posameznika. Dokazujeta, da je ima njegova ljubezen moč,
odstranjuje ovire v našem življenju in nas zbliža z njim.
Ovira za Tomaža sta bila njegov dvom in odklanjanje verovanja. Ker ni bil z
učenci, ko se jim je Jezus prvič prikazal, je imel samo njihovo besedo, da je
vstal od mrtvih. Toda to mu ni bilo dovolj. Sam ga je moral videti. Pa ne le
to; moral se je dotakniti njegovih ran.
Jezusa Tomaževa nejevera ni motila. Dovolj ga je ljubil, da je ugodil
njegovi prošnji in prenesel, da se ga nekdo dotika, samo da bi dvomeči
učenec spet našel vero. Ta ljubezen in hrepenenje po osebnem srečanju je
omečilo Tomaževo srce, ter ga spodbudilo, da je vzkliknil: »Moj Gospod in
moj Bog!« (Jn 20,28).
Tomaž je brez dvoma ljubil Jezusa. Spremljal ga je iz Galileje vse do
Jeruzalema. Skozi vse javno delovanje mu je stal ob strani v dobrem in
hudem. Pripravljen je bil celo umret z njim (prim. Jn 11,16).
>>

