4. Velikonočna – nedelja dobrega Pastirja,
nedelja duhovnih poklicev
Evangelij: JEZUS JE PASTIR IN VRATA K OVCAM
Evangelij po Janezu

5. Velikonočna nedelja
Jan 10,1-10

Mašni nameni od 11.5.2014 do 17. 05. 2014:
nedelja,
11.5.

7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Marija Treven, obletna
in  Anton Treven, Petkovec 46
14h - Šmarnična pobožnost s petimi litanijami Matere božje
ponedeljek, 12.5. Sv. Leopold Mandić, duhovnik
19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35
torek, 13.5.
God Fatimske Mater božje
19h  Marjanca Blažič, godovna, Rovte 83
sreda, 14.5.
19h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
Sv. Zofija, mučenka, svetovni dan družine
četrtek, 15.5.
19h  Marija Novak, obletna, Petkovec 6 (dano iz Logatca)
petek, 16.5.
Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
Začetek birmanske devetdnevnice
19h  Ivan Cigale, godovna
sobota, 17.5.
8h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17
***********************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Sveti Duh se ne približa le tistim, ki so dobri in lepi, ampak napravi dobre
in lepe tiste, katerim se približa. V Duhu Bog ljubi tiste najmanjše, tiste,
katerih nihče ne ljubi. Pod njegovim vplivom, notranji duhovni človek zori in
se krepi. Z zakramentom birme birmanec prejme milost okrepitve vere ter
zrelega in odgovornega krščanskega pričevanja za vero.
Birma je zastonjski dar Svetega Duha, ki ne pomeni zaključka, ampak še
močnejši začetek, moč, zagon za naprej. Glede na to, da zakramenti
delujejo tudi iz lastne moči, se zdi primerneje, da mladostniki zakrament
prejmejo, čeprav se soočamo z množičnimi odhodi po birmi. Priprava na
birmo in birma je zato pomemben dejavnik v mladostnikovem življenju – ne
le za tiste birmance, ki imajo doma urejene odnose in so iz zgledni družin. Ti
imajo že veliko bogastvo v sebi in popotnico za življenje, ampak še posebej
za tiste, ki morda s svojo agresivnostjo iščejo luč. Načelo bolje manj, kot
več, pa to kvalitetno, ni načelo ljubezni, saj Boh ni ustvarjal niti sveta, niti
ljudi po tem načelu. Ljubezen ni preračunljiva, kar pomeni, da mora sejati v
zaupanju in upanju.
Darovske milosti potrebujemo na začetku poti, saj rast omogoča ravno
Sveti Duh, veliko pa je odvisno od posameznika,vzgoje in okolja, župnije,
kje in kako bo kdo rasel. Naša naloga v pripravi na birmo je zato
omogočanje kakovosti - »rezultate«, pa prepustiti Bogu. Rast, sadove,
darove, milosti, med katerimi je tudi vera, daje Bog. To spoznanje nam daje
pogum, da ne zapademo bodi si v napuh, bodi siv malodušje in da vztrajamo
pri delu s prihodnjimi generacijami.
>>

Evangelij: KRISTUS JE POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE
Evangelij po Janezu

Jn 14,1-12

Mašni nameni od 18.5.2014 do 25.5.2014:
nedelja, 18.5. 7:30h – za farane
10h  Jožef Lukan, duhovnik in misijonar, obletna,
(100-letnica rojstva)
14h - Šmarnična pobožnost s petimi litanijami Matere božje
ponedeljek, 19.5.
19h  Vladislav Pivk, obletna, Rovte 32
torek, 20.5.
Sv. Bernardin Sienski, duhovnik
19h  Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41
sreda, 21.5.
Sv. Krištof Magellanes, duhovnik in tovariši mučenci
19h  Marjanca Kavčič, obletna in Franc
in vsi  Godobovski, Petkovec 8
četrtek, 22.5.
19h  Janez Jurca, obletna, starši in bratje, Rovte 130
petek, 23.5.
Večer slovenskih narodnih izročil
19h  Avgust in Katarina Oblak, Rovte 5
sobota, 24.5.
Marija, Pomočnica Kristjanov
Marija pomagaj - praznik
8h  Jože in Marija Tušar, Rovte 82b
nedelja, 25.5. 6. Velikonočna nedelja, nedelja turizma
7h – za farane
9h – po namenu gospoda birmovalca – v čast Svetemu Duhu
podelitev zakramenta Svete birme
14h - Šmarnična pobožnost s petimi litanijami Matere božje
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

V prvem Janezovem pismu beremo:«Bog je ljubezen, in tisti, ki ostajajo v
ljubezni, ostajajo v Bogu in Bog ostaja v njem«. (1Jn 4,16). Bog je ljubezen,
Sveti Duh je ljubezen in ker je še posebej birma zakrament Svetega Duha, je
oziroma, naj bi bila tudi birma zakrament ljubezni. Ko jo prejmemo,
postanemo deležni božje ljubezni – ostanemo v Bogu in Bog ostane v nas.
Povzeto po knjigi: Birma-pečat Svetega Duha,
dr. Polona Vesel Mušič

Bralci nedeljskih beril:

Datum
Jutranja ob 7,30h
11.5.
Beti Reven in Franja Tušar
18.5.
Vilma Kunc in Matjaž Gnezda
25.5.
ob 7h – Franja Tušar in Marjana Kavčič
Pogrebne maše za maj

Dopoldanska ob 10h
Marjana in Veronika Kavčič
Helena Rupnik in Pia Skvarča
ob 9h - Birmanci in starši
Marija Lukančič

Prošnja k Mariji Pomagaj: Nebeški oče, zahvaljujemo se ti, da si nas skozi
stoletja vodil pod varstvom Marije Pomagaj. Usliši naše prošnje in nas tudi
prihodnje tako očetovsko spremljaj, da se bomo nekoč vsi zbrali pri tebi po
Kristusu našem Gospodu. Amen.

Ostala oznanila
* Četrta velikonočna nedelja 11.5. je nedelja duhovnih poklicev. Teden
molitve za duhovne poklice je potekal pod geslom: »Živa občestva –
pot duhovnih poklicev«. Posebno sporočilo za to nedeljo je napisal papež
Frančišek ob 51. svetovnem molitvenem dnevu. Govori o temi: »Poklici,
pričevanje resnice«.
Sveta maša bo to nedeljo ob 10h v cerkvi sv. Hieronima na
Petkovcu. Tam je pri maši darovanje za obnovo dveh stranskih oltarjev.
Darovanje priporočam.
* V ponedeljek 12.5. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na
zakrament Svetega Krsta. Starši prinesite k pripravi Družinsko knjižico in
rojstni list otroka, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če ste iz druge
župnije.
* V sredo 14.5. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja je: »Moja osebna molitev«. - Na poti k izviru št.6, str.25.
* V petek 16.5. birmanci pričnete svojo osebno pripravo neposredno
pred birmo, »Birmansko devetdnevnico«. Ta je za vse birmance in
birmanke obvezna! K njej radi prihajajte tudi starši in botri, da si vsi
skupaj izprosimo darov Svetega Duha in prave življenjske usmeritve.
* V nedeljo 18.5. je pri obeh mašah nabirka namenjena za socialno
zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.
* V ponedeljek 19.5. je v veroučni učilnici srečanje za vse člane
župnijske Karitas. Dogovorili se bomo o praznovanju dvajsetletnice ŽK
Rovte v soboto 31. maja in o romanju bolnih, invalidov in starejših na Brezje
v soboto 21. junija.
* V torek 20.5. ob 18h bo srečanje birmancev in birmank z gospodom
birmovalcem. Takrat bo prilika tudi za sveto spoved med sveto
mašo.
* V petek 23. maja je večer slovenskih narodnih izroči. Na Brezjah bo maša ob
20h. Ob polnoči bo somaševanje slovenskih srebrnomašnikov. Vso noč bo
bedenje do prve svete maše ob 7h zjutraj. V soboto ob 10h bo slovesno
somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov ob 200. obletnici nastanka
milostne podobe Marije Pomagaj na Brezjah.
* V nedeljo 25.5. bo sveta maša za farane že ob 7h zjutraj. Ob 9h bo
sveta maša med katero bo gospod birmovalec, generalni vikar Anton
Markelj podelil zakrament svete birme našim birmankam in
birmancem.

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 17, od 10.5. do 16.5.
Ministriranje:

sk. 18, od 17.5. do 23.5.

sk. 19, od 24.5. do 30.5.

Teden od 11.5. do 18.5.
Timotej in Anže Treven
Teden od 18.5. do 25.5.
Matej Gnezda in Jure Kunc
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 11.5.2014 do 25.5.2014, Leto X. št. 10
BIRMA-PEČAT SVETEGA DUHA
V naši kulturi in današnjem času prag iz otroške v odraslo vero predstavlja
v veliki meri prejem zakramenta Svete birme. Mlad človek naj bi s pripravo
na birmo in po prejemu zakramenta postal v čim večji meri versko
(iz)oblikovana in dejavna osebnost, kar je pričakovanje mnogih pastoralnih
delavcev.
Opažamo pa, da po birmi mladi verniki težko najdejo pot in motivacijo za
dejavno in odgovorno versko življenje, kar se pokaže v osebnem življenju in
v odnosu verske skupnosti, to pa odpira vrsto vprašanj, od katerih je
izhodiščno vprašanje, kakšno vlogo in pomen za prehod iz otroške vere v
odraslo vero v življenju Kristjana ima Sveti Duh in s tem zakrament birme.
Sveti Duh izraža najgloblje bistvo Boga, ki je razdajajoča se ljubezen.
Posvečuje naše življenje, da postaja bolj sveto in nas napravlja dragocene.
Navzoč je od stvarjenja sveta in v celotni odrešenjski zgodovini. Jezus je od
Očeta poslal Svetega Duha, da njegovo delo dovrši in če je Jezus pot, je Sveti
Duh vodnik na tej poti.
Izkustvo Duha je ponujeno vsem, še posebej po zakramentih. Sveti Duh
nas že s krstom naredi za božje otroke in nas usposablja za to, da Bogu lahko
rečemo Oče! Še posebej pa je zakrament Svetega Duha birma. Bog to, da je
pri krstu novokrščenca sprejel za svojega otroka, pri birmi potrdi. Takrat
prejmemo Svetega Duha in vse tiste njegove darove, ki so potrebni za
nadaljnje polnokrščansko življenje sredi konkretnih okoliščin. Daru in darov
ne moremo kupiti niti zaslužiti, zato je dar tisto, v čemer prepoznamo
ljubezen darovalca in njegovo naklonjenost do nas.
Prvi in temeljni dar Svetega Duha je vera. Odkritje vere ni sad razumskega
razmišljanja, ampak je sad Duha, ki napolni in razsvetli naše srce. Podarja
nam jo Gospod sam, je zastonjski, nezaslužen »božji dar, nad naravna
krepost, ki jo vlije Bog!« (KKC 135). Vera je milost, s katero Bog človeka vabi
in spodbuja, da nam zaupa in veruje njegovi besedi.
>>

