
2. Velikonočna nedelja – Bela, nedelja božjega usmiljenja

Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                                            Jan 20,19-31

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 12.4.2015 do 18. 04. 2015:
nedelja, 12.4.  7:30 – za farane

10h  Neža Filipič, obletna, Rovte 17
ponedeljek, 13.4.   Sv. Martin I., papež in mučenec

 19h  Marija Novak, godovna, Petkovec 6, dano iz Logatca
torek, 14.4.  19h vsi  iz družine Lukančič, Rovte 127
sreda, 15.4. 19h  Janez Kunc – Osreški, Rovte 16
četrtek, 16.4. Sv. Bernardka Lurška, devica

19h  Franc Logar, obletna, Rovte 104
petek, 17.4. 19h  starši Kogovšek, Rovte 127

sobota, 18.4.  8h  Marija Horvat, dano iz Bistre
******************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)
Ko je Jezus vstal v novo in veličastno življenje, je dokazal, da so imeli zadnjo
besedo usmiljenje, zvestoba in ljubezen, ne pa nasilje, sovraštvo in zavist, ki
so gnali njegove sovražnike, da so ga ubili. Ko torej praznuje na Veliko noč,
praznujemo nekaj veliko večjega od Jezusove vrnitve v življenje. Veselimo
se, da je bila Smrt premagana – enkrat za vselej.

Opazimo tudi, kako popušča vpliv greha na učence. Ko so jih preganjali in
grdo ravnali z njimi, se niso prepustili maščevanju. Prizadevali so si, da so
prekinili  krog greha in maščevanja,  ki  sta se prepogosto,  kadar  se komu
zgodi  krivica.  Raje  so se  trudili  odpuščati,  otresli  so  prah s  sandal  in  se
posvečali širjenju Cerkve. Tudi ko je nad njimi visela nevarnost razkola, so
pazili,  da se niso razdelili  v nasprotne tabore. Raje so skupaj molili,  drug
drugega spoštljivo  in  ponižno poslušali,  ter  prosili  Gospoda za vodstvo in
varstvo.

Kakšno pričevanje  je to za nas!  Vse prevečkrat merimo svoje duhovno
stanje  po  dosežkih.  Če  se  držimo  zapovedi,  smo  si  všeč.  Če  nam  je
spodletelo se začnemo braniti in se utapljamo v krivdi. To lahko razmišljamo
tudi  o  drugih  ljudeh in  jih  delimo na »grešne« ali  »pravične«!  Toda taki
miselni vzorci nas ne vodijo bliže k Gospodu.

Peter je na Binkoštno nedeljo rekel množici »Zakaj obljuba velja vam in
vašim otrokom in vsem, ki ste daleč, kakor jih bo k sebi poklical Gospod, naš
Bog  (Apd  2,39).  Obljuba  svobode  po  Svetem  Duhu  je  velikonočen  dar
velikodušnega  Boga.  To  je  čudovita  vesela  novica  Velike  noči:  Jezus  je
premagal Smrt. Doletele nas bodo preizkušnje in ni zagotovila, da se bodo
vse dobro končale. Toda Bog nam nikoli ni obljubil kopice srečnih koncev.
Obljubil  nam je  milost  in  moč,  da  bomo  sleherno  preizkušnjo  prestali  s
pogumom in zaupanjem.  Takrat  bomo spoznali  in  odkrili,  da nam globlje
veselje prežema Srce.

3. Velikonočna nedelja

Evangelij: Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih  Lk 24,35-48

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 19.4.2015 do 26.4.2015:
nedelja, 19.4. 7:30h –  za farane

10h  Franc Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
16h – na Vrhniki srečanje cerkvenih pevskih zborov dekanije 

Vrhnika
ponedeljek, 20.4. 19h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12
torek, 21.4. Sv. Anzelm, škof in cerkveni učitelj

19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158
sreda, 22.4. 19h  Ivan Merlak, duhovnik, Rovte 48
četrtek, 23.4. Sv. Jurij, mučenec

19h  Jože Cigale, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 30
petek, 24.4. 19h  Rozalija Trček, trideseti dan, Rovte 114
sobota, 25.4. Sv. Marko, evangelist

18:30h začetek Markove procesije skozi naselje Rovte
            Ljudmila Novak, obletna, Rovte 131

nedelja, 26.4. 4. Velikonočna nedelja – nedelja Dobrega Pastirja
   nedelja duhovnih poklicev

7:30 – za farane
10h na Petkovcu  Stanislava Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 

19
14h – Molitvena ura v za domovino v župnijski cerkvi

 »Vse blagoslove tebi domovina« Izrael slovenski
*******************************************************************************
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

12.4.  Mojca Skvarča in Veronika Kavčič  Klemen Jereb in Tadeja Gnezda
19.4.  Matjaž Gnezda in Vilma Kunc  Nevenka in Drago Malavašič
25.4.  ob 19h – Marja Čuk
26.4.  Marjana in Ema Kavčič  Marja Čuk in Branka Jereb

Pogrebne maše za april  Mojca Skvarča

  Ministriranje:
Teden od 12.4. do 19.4. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 19.4. do 26.4. Matic Treven in Blaž Lukančič

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 11.4. do 17.4. sk. 18, od 18.4. do 24.4. sk. 19, od 25.4. do 1.5.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj 



Ostala oznanila
*  Slovesnost prvega svetega obhajila  bo v župniji  na praznik Svete

Trojice in zadnji dan Šmarnic 31. 5. ob 10h. 
* V torek 14. 4. bo po večerni maši v zimski kapeli srečanje in pogovor

z  zakoncema  Vilmo  in  Danijel  Siter.  Predavanje  nosi  naslov:  »Najin
odnos  –  najina  priložnost«.  Spregovorila  bosta  o  odnosih  v  zakonu,  ter
njihovi dinamiki. Gradimo odnose, za katere je vredno živeti.
Srečanje organizira Župnijska Karitas Rovte.  Vljudno vabljeni vsi  zakonci,
posebej  še  tisti,  ki  si  želite  poglobiti  vaš  odnos v družini,  Pa tudi  starši
prvoobhajancev in birmancev.        

* V soboto 18.4. je ob 15h v veroučni učilnici še zadnje preverjanje za
Slomškovo bralno priznanje. Pridite vsi, ki ste vključeni v SBP.

*  Na 3.  Velikonočno nedeljo,  19.  4.  ob 16h  je na Vrhniki  v cerkvi
Spreobrnitve sv. Pavla srečanje mešanih cerkvenih pevskih zborov
Vrhniške dekanije. Vsak zbor se predstavi s svojimi pesmimi, nato bo še
skupno petje pesmi. Sodeluje tudi naš zbor, ki ga vodi zborovodja Janez
Treven. Vabljeni vsi, ki imate radi lepo cerkveno petje.

*  V  soboto  25.4.  obhajamo  god  sv.  Marka,  evangelista.  Začetek
Markove  procesije  je  ob  18:30h  izpred  župnijske  cerkve  skozi
naselje Rovte. Po procesiji  je sveta maša. To je hkrati tudi prva izmed
prošnjih procesij, v kateri prosimo za blagoslov in uspeh pri našem fizičnem
in duhovnem delu, prosimo pa tudi za odvrnitev naravnih nesreč, podenj,
vojske in drugih nesreč.

* Na 4. velikonočno nedeljo 26.4., nedelja duhovnih poklicev bo sveta
maša  ob  10h  v  cerkvi  sv.  Hieronima  na  Petkovcu. Ta  dan  je  tudi
svetovni  molitveni  dan  za  duhovne  poklice.  Pri  maši  je  že  ustaljeno
darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. Letos je darovanje namenjeno za
obnovo Križevega pota.

*  Na  4.  velikonočno  nedeljo  26.4.  je  v  župnijski  cerkvi  ob  14h
molitvena  ura  za  domovino  -  »Vse  blagoslove  tebi  domovina«  -
Izrael slovenski. 
Molitvena  ura  je  v  nizu  prireditev,  ki  se  jih  pripravlja  ob  70.  obletnici
komunističnega genocida v Rovtah.

* V ponedeljek 27.4. ob 19h bo v domu krajanov Rovte predavanje in pogovor
»Sodelovanje partizanov z okupatorjem«. Predavatelj,  Matej Leskovar, bo
prikazal  sadove  raziskav vodilnega  ravnogorskega zgodovinarja  Miroslava
Samardžića o kolaboraciji v Jugoslaviji v drugi svetovni vojni.

   Vabilo
V nedeljo 12. 4. ob 19h se  v Dolenjem Logatcu prične  »Seminar za
izlitje svetega Duha«,  ki  bo trajal  6 nedelj  od 19h do 21h.  v dvorani
Svetega Jožefa v domu Marte in Marije. Vsi lepo vabljeni. 

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

Oznanila od 12.4.2015 do 26.4.2015, Leto XI. št. 8

JEZUSOVO VSTAJENJE JE VSE SPREMENILO
Kako težke tri dni so morali preživeti Jezusovi učenci. Na Veliki četrtek so

pri zadnji večerji slišali Jezusa napovedati svojo smrt. V vrtu Getsemani so
prestrašeni zbežali, ko so Jezusa prijeli. Pozneje tisti večer je Peter zanikal, da
sploh pozna Jezusa in se bridko razjokal zaradi svoje strahopetnosti. Nato je
napočil Veliki petek, ko so bili priča, kako so Rimljani Jezusa pretepli, mučili in
križali.

Vse, kar so upali,  je  bilo uničeno. S pričo vseh teh grozot se je »božje
kraljestvo« o katerem je govoril Jezus, zdelo zgolj malo več kot domišljija. Ko
je prišla sobota, učencem ni preostalo drugega, kot da se skrijejo in upajo, da
oblastniki ne bodo prišli tudi ponje.

Kako je sploh prišlo do tega? Vsa znamenja so napovedovala, da je Bog z
Jezusom. Dolgo je  bil  uspešen:  učil  je  o božji  ljubezni  in  zveličanju,  delal
čudeže in izkazoval usmiljenje vsem, ki so prihajali k njemu. Zakaj ga je torej
Bog zapustil v uri, ko ga je najbolj potreboval? Od dne ko so ga spoznali, se je
zdelo, da ima Jezus vse niti  v rokah.  Zdaj  pa je ostal  brez moči.  Mogoče
vendarle ni bil to, za kar se je izdajal.

Nastopilo  je  velikonočno  jutro,  v  katerem je  bil  Jezus  osvobojen  Smrti.
Razbil  je  malodušje  in  žalost  učencev.  Bil  je  živ!  A  ne  le  živ,  temveč
spremenjen.  Še  vedno  je  imel  znamenja  Križanja,  vendar  je  bil  čudežno
osvobojen vsega s čimer Smrt duši življenje. Še vedno je lahko delal čudeže;
primer tega je čudežni ulov rib. Še vedno je lahko izkazoval božje usmiljenje,
na primer Petru na obrežju galilejskega jezera. Še vedno je lahko prežemal
kruh in vino s svojo navzočnostjo tako, kot je to storil učencema na poti v
Emavs.  Smrt  vendarle  ni  imela  zadnje  besede:  Jezus  je  vstal  v  novo  in
veličastno življenje.

Apostoli  so bili  zaradi vstajenja spremenjeni.  To je sporočilo Velike noči.
Kristus  je  vstal.  Premagal  je  smrt  in  vse  sile,  ki  vodijo  v  smrt  in  nas
zadržujejo vklenjene v njenem vladarstvu.                                             >>


