
4. Velikonočna nedelja – nedelja Dobrega Pastirja
   nedelja duhovnih poklicev
Evangelij: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE OVCE                  Jan 10,11-18

 Mašni nameni od 26.4.2015 do 02. 05. 2015:
nedelja, 26.4.  7:30 – za farane

10h na Petkovcu  Stanislava Nagode, god., Rovtarske Žibrše 19
14h – Molitvena ura v za domovino v župnijski cerkvi

»Vse blagoslove tebi domovina« Izrael slovenski
ponedeljek, 27.4.   Blažena Hozana Kotorska, devica

 19h  Marija Treven, obletna in Anton, Petkovec 46
torek, 28.4.  Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec

 19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35
sreda, 29.4. Sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica,

    Sozavetnica Evrope
19h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 20

četrtek, 30.4. Pij V, papež
19h  Pavel Lukan in  Francka Koščak, obletna, Rovte 129a

petek, 1.5.
Prvi petek

Sv. Jožef Delavec, praznik, začetek šmarnic
  8h  Franc Zore (umrl v Argentini) in Marija, Rovte 116

sobota, 2.5. 
Prva duhovniška

 Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
  8h  Marjanca Kavčič, obletna in  Franc Kavčič 

        in vsi  Godobovski, Petkovec 8
(Nadaljevanje iz prve strani)
Ko  se  bomo  dnevno  srečevali  pri  Šmarnični  pobožnosti,  ko  bomo  brali
besedila in molitve, bomo morda lahko zaznali tih utrip Materinega Srca, ki
nam bo reklo: »Karkoli vam reče, storite«! (Jn 2,5). 

Ne, Marija nikoli ne usmerja nase, vedno usmerja k Sinu v Svetem Duhu k
Očetu. Vsa je prevzeta od skrivnosti Svete Trojice in tako zelo pritegnjena v
ljubezen, da se je popolnoma predala ustvarjalni moči Duha. Sin je lahko
prevzel celice njenega telesa, na svojem obrazu je skoraj gotovo nosil sledi
njenega obraza, v svojih človeških kretnjah je skoraj gotovo sledil Materinim
in njegov pogled skoraj gotovo ni mogel biti zelo drugačen od Materinega.
Stvarnik je prevzel sledi svoje stvari in stvar je bila vtkana v tkivo svojega
Stvarnika.  Kako  ne  bomo  Materi  posvetili  najlepšega  časa  človeškega,
človeškega  koledarskega  leta.  Kako  ne  bomo  Materi  pripovedovali  svojih
najskrivnejših želja, hrepenenj, stisk in negotovosti? Kdo bo tisti, če ne Mati,
ki bo najbolj zavzet zagovornik preprostega in kompliciranega, revnega in
bogatega, tistega z veliko talenti in onega, ki trguje z enim ali dvema...?

Marija,  deviška  Jezusova  Mati  nas  navdihuje  in  vabi,  da  ljubimo  in
sprejemamo  ljubezen.  V  mesecu,  ki  je  pred  nami,  smo  še  posebej
povabljeni, da njene navdihe in vabila slišimo ter jim sledimo. To je tisti edini
način, po katerem bo Bog poveličan v našem življenju in to bo tista nebeška
melodija, ki bo pridružena majniškem petju ptic, dehtenju majnic in Marijini
molitvi: »Magnificat anima mea...«  »Moja duša poveličuje Gospoda in moj
duh se raduje v Bogu, mojemu Odrešeniku«. (Lk 1,46). 

Sestra Magda Burgar v Magnificatu - maj 2015.

5. Velikonočna nedelja
Evangelij: KDOR OSTANE V MENI IN JAZ V NJEM, TA RODI OBILO SADU
                                                                                                                   Jan 15,31-8

Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 3.5.2015 do 10.5.2015:
nedelja, 3.5. Sv. Filip in Jakob, apostola

7:30h –  za farane
10h  Zavčanovi, Rovte 16, pri tej maši bodo šmarnice
15h – za vse  pobite in pregnane – maša ob 70.letnici odhoda ljudi

iz Rovt na koroško in Logatec 
somaševanje vodi g. Jože Treven

ponedeljek, 4.5. Sv. Florijan, mučenec
18h - začetek Florijanove procesije izpred cerkve v Rovtah v cerkev

na Praprotno Brdo. 
Sveta maša: v čast sv. Florijanu, Praprotno Brdo 3

torek, 5.5. 19h – za vse žrtve druge svetovne vojne iz župnije Rovte, 
          po maši molitvena ura – Križev pot 

sreda, 6.5. Sv. Dominik Savio, dijak
19h  Jože Treven, obletna in godova, Rovte 4a

četrtek, 7.5. 19h  Janez Čuk, trideseti dan, Petkovec 10
petek, 8.5. Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice

19h – za vse žive farane Rovte
sobota, 9.5.  8h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, obletna, dano iz Logatca
nedelja, 10.5. 6. Velikonočna nedelja – nedelja turizma

7:30 – za farane
10h  Antonija Kunc, godovna, Rovte 16
14h – Šmarnična pobožnost z Litanijami Matere božje 
       z blagoslovom

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
26.4.  Marjana in Ema Kavčič  Marja Čuk in Branka Jereb
3.5.  Mojca Skvarča in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Klemen Jereb

 ob 15h – Matjaž Gnezda in Vilma Kunc
4.5.  Na Praprotnem Brdu, Metka Bogataj
10.5.  Tadeja in Matjaž Gnezda  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za april  Mojca Skvarča
Pogrebne maše za maj  Vilma Kunc

  Ministriranje:
Teden od 26.4. do 3.5. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 3.5. do 10.5. Alen Bogataj in Martin Kavčič

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 25.4. do 1.5. sk. 20, od 2.5. do 8.5. sk. 21, od 9.5. do 15.5.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj 



Ostala oznanila
* Na 4. velikonočno nedeljo 26.4., nedelja duhovnih poklicev bo sveta

maša  ob  10h  v  cerkvi  sv.  Hieronima  na  Petkovcu. To  nedeljo  je
Svetovni  molitveni  dan  za  duhovne  poklice.  Pri  maši  je  že  ustaljeno
darovanje  za potrebe tamkajšnje  cerkve.  Letos je  namenjeno  za obnovo
Križevega pota.

*  Na  4.  velikonočno  nedeljo  26.4.  je  v  župnijski  cerkvi  ob  14h
molitvena ura za domovino,  ki  jo vodi  gospa Vanja Kržan - »Vse
blagoslove tebi domovina« - Izrael slovenski. 
Molitvena ura bo v spomin vsem tistim, ki so iz teh krajev in tega
svetišča pred 70.  leti  odšli  v  smrt  ali  begunstvo in  se niso vrnili
domov. Vsi lepo povabljeni, da damo nedolžnim povojnim žrtvam dostojen
spomin in zanje molimo.

* 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.

* Z mesecem majem bodo delavniške svete maše v cerkvi. 
* Z mesecem majem pričenjamo mesec šmarnic. 

Ker je 1. maja tudi prvi petek, običajnega obiska in obhajila bolnim
in starejšim ne bo, ker so bili  obhajani pred Veliko nočjo. Po maši
bomo zmolili litanije svetega Jožefa, ker ta dan obhajamo praznik Svetega
Jožefa delavca. Šmarnice bodo vsak dan med mašo, ob nedeljah pa ob 14h
v cerkvi. Letošnje Šmarnice je napisala Mateja Gomboc z naslovom: Drobni
koraki velikih junakov. 

* Na prvo soboto v mesecu maju 2. 5. bomo po maši zmolili litanije Matere
božje, molili bomo za duhovne poklice in prejeli blagoslov z najsvetejšim. 

* Na peto velikonočno nedeljo 3. 5. ob 15h bo sveta maša v spomin na
70 let, odkar so ljudje iz Rovt odšli na Koroško in v Logatec. Za vse
ne vemo, kje se je končala njihova življenjska pot.  Somaševanje  za vse
nedolžne žrtve bo vodil naš rojak in sin Teharskega taboriščnika, gospod
Jože Treven, župnik na Koroški Beli.

*  Ponedeljek  4.  5.  obhajamo  god  Svetega  Florijana,  mučenca  in
zavetnika gasilcev. Že tradicionalna procesija bo šla iz Rovt iz pred
cerkve ob 18h. V cerkvi na Praprotnem Brdu bo sveta maša. Priporočili se
bomo Svetemu Florjanu, naj nas varuje časnega in večnega ognja. Po maši
bo nabirka za tamkajšnjo cerkev. 

*  V torek 5. 5. bo po večerni sveti maši molitvena ura – Križev pot;
spominski dan odhoda beguncev in domobrancev iz Rovt na Koroško
in odhoda mož in fantov v Logatec. Vabljeni vsi, posebej še svojci.

 - V Dolenjem Logatcu se nadaljuje »Seminar za izlitje svetega Duha«, ki
bo trajal še 5 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 26.4.2015 do 10.5.2015, Leto XI. št. 9

MARIJA, BOŽJA IN NAŠA MATI
Ko se velikonočni  čas preveša v svojo drugo polovico,  pride naš najbolj

Marijin mesec, maj. Začnemo ga z njenim velikim svetnikom, svetim Jožefom,
potem sredi meseca molimo z Marijo, Materjo Cerkve iz binkoštne dvorane in
se  ob njegovem koncu napotimo z njo  obiskat  sorodnico  Elizabeto  (letos
zaradi sovpadanja ta prazni zasenči nedelja Svete trojice). Šmarnična Marija
nas torej spremlja. Svetniki, ki jih bomo srečevali v tem mesecu, pa so tisti,ki
so bili deležni Marijinih prikazovanj . 

Magnificat  anima  mea...  »Moja  duša  poveličuje  Gospoda  in  moj  duh  se
raduje v Bogu v Bogu, mojem zveličarju« (Lk 1, 46), molimo vsak večer:
poleti in pozimi, ob delavnikih in ob nedeljah, praznikih, zlasti duhovniki in
redovniki ter redovnice in mnogi laiki, ki molijo molitveno bogoslužje (brevir).
Besede so nam na jeziku, včasih v Srcu, velikokrat iskrene, kdaj tudi samo iz
navade, »ker se tako moli«. Blagodejne so in v mesecu maju bodo morda
izrečene bolj zavestno, močneje, bolj povezane z Njo, ki jih je prva izrekla.

Mesec, ki je pred nami, je ljudem Severne poloble ljub in simpatičen. Mnogi
ga povezujejo z zaljubljenostjo. Veliko jih je, ki za mesec maj pravijo, da je
najlepši mesec v letu. Verjetno je to, slavje lepote povezano z vremenom,ki je
pregovorno stanovitnejše od aprilskega in sonce še ne tako »ubijajoče« kot
poletno.  Maj je skoraj  tako prehoden mesec,  kot  oktober. Tudi  oktober je
lahko  zaradi  »indijanskega  poletja«  človeku  prijeten,  neturoben  kot
november, niti stresen kot september. Zakaj ju povezujem? Kako ju nebi, ko
pa  smo  naravni  in  vremenski  prijetnosti  ljudje  tradicionalno  dali  skupen
imenovalec nebeške lepote: Marijo, božjo in našo Mater. 

Mati, ki je božjo besedo premišljevala in ohranila v svojem srcu, je tista
prva  molivka,  ki  nas  uči  in  vabi  v  povezanost  z  Gospodom; ne farizejsko
prisiljeno ali pismoukarsko suhoparno. Zato ni čudno, da smo ji, njeni otroci,
podarili  najlepša  meseca  koledarskega  leta.  S  tem skušamo  izraziti  svojo
željo, da bi ji podarili najčistejše vzgibe svojega Srca.                              >>


