
6. Velikonočna nedelja – nedelja turizma
Evangelij: KDOR ZARES LJUBI, ŽIVLJENJE DA ZA SVOJE PRIJATELJE Jan 15,9-17

 Mašni nameni od 10.5.2015 do 16. 05. 2015:
nedelja, 10.5.  7:30 – za farane

10h  Antonija Kunc, godovna, Rovte 16
14h – Šmarnična pobožnost z Litanijami Matere božje 
       z blagoslovom

ponedeljek, 11.5.   Prošnji dan
 19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51

torek, 12.5.  Prošnji dan; Sv. Leopold Mandić, duhovnik
 18:30h začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapelici

  starši Arhar, obletna, Petkovec 11
sreda, 13.5. Prošnji dan; God Fatimske Matere božje

19h  Janica Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 13
četrtek, 14.5. Gospodov Vnebohod, slovesni praznik

  8h  JanezTreven, godovna, Praprotno Brdo 18
19h  starši Lukančič, Rovtarske Žibrše 16; Šmarnice

petek, 15.5. Svetovni dan družine
19h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35

sobota, 16.5.  Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
  8h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 104d

(Nadaljevanje iz prve strani)
Ne! Možje Galilejci trdno stojijo na zemlji, a gledajo v nebo. »Kaj gledate v

nebo?« Strmeli  so v nebo, ker so s pogledom spremljali  Jezusa Kristusa,
Križanega in vstalega, ki se je dvignil v višave. A Gospodov vnebohod ne
pomeni,  da je odšel od nas, da je odpotoval neznano kam. Ne! »sedi na
desnici  Boga,  Očeta  vsemogočnega.«  Zato  nam  je  bližje  kot  kdaj  koli.
»Nebesa« niso kraj, ločen toliko in toliko svetlobnih let od zemlje, »nebesa«
so samo drugačno stanje in drugačen način bivanja, zaradi česar so nam
lahko bližje, kot kateri koli najbližji kraj. Nebesa so tista novost, o kateri je
zapisano: »Glej, vse delam novo.« (Raz 21,5). 

Zato tudi okoliščin, v katere smo postavljeni, ne presojamo iz žabje, tudi
ne  iz  ptičje  perspektive,  ampak  iz  perspektive  večnosti.  Iz  perspektive
»Svetega  mesta,  novega  Jeruzalema.«  (Raz  21,2).  S  te  perspektive  je
marsikaj drugače in tudi bo drugače, kot mislimo sedaj, bodi si, ko skačemo
od veselja in si nazdravljamo, ali pa si zaradi česa pulimo lase in obupujemo,
kot  je  v  tem smislu  zapisal  O  Wilde:  »Ko  nas  hočejo  bogovi  kaznovati,
uslišijo  naše prošnje.«  Kajti  te  bi  nam bile   velikokrat  prej  v  škodo,  kot
resnično korist, če naš pogled ni dovolj usmerjen k kvišku. 

Toda to krščansko »prevrednotenje« posvetnih vrednot je težka naloga. Ni
lahko  gledati  v  nebo.  Naš  pogled se hitro  povesi,da  gledamo samo še  v
posvetne perspektive. Da bi lahko ohranili k višku usmerjeni pogled, nam je
obljubljena pomoč. »Toda prejeli boste moč Svetega Duha, ki bo prišel nad
vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji  ter do
skrajnih meja Sveta.« (Apd 1,8).  

To je sedaj naša naloga.                                                                    >>

7. Velikonočna; nedelja sredstev družbenega obveščanja
Evangelij: VERNIKI NAJ BODO ENO, KAKOR STA OČE IN SIN ENO  Jan 17,11b-19

Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 17.5.2015 do 24.5.2015:
nedelja, 17.5. 7:30h –  za farane

10h  Franc Brenčič in Tone Nagode, obletna, Petkovec 38
114h – Šmarnična pobožnost z Litanijami Matere božje 

z blagoslovom
ponedeljek, 18.5. Sv. Janez I, papež in mučenec

19h za vse  sosede, Rovte 116
torek, 19.5. 19h   Franc Jeršič, godovna, Rovtarske Žibrše 4b
sreda, 20.5. Sv. Bernardin Sienski, duhovnik

19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130
četrtek, 21.5. 19h  iz družine Modrijan, Rovte 96
petek, 22.5. 19h  Slavko Pivk, godovna, Rovte 32
sobota, 23.5.  8h  Ostermanovi, obletna in Peter Zore, Rovtarske Žibrše 36

18h – za srečen zakon
nedelja, 24.5. Binkoštna nedelja, slovesni praznik

Marija Pomočnica Kristjanov – Marija Pomagaj
7:30 – za farane
10h  Marijana in Jože Blažič, godovna, Rovte 83
14h – Šmarnična pobožnost z Litanijami Matere božje 
       z blagoslovom

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj 
  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
10.5.  Tadeja in Matjaž Gnezda  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič
12.5. Ob 19h na Petkovcu; Karin Hladnik
14.5. Ob 8h Franja Tušar in Marija Lukančič ob 19h Cilka Jereb in Mojca Skvarča
17.5.  Veronika Kavčič in Metka Bogataj  Helena Rupnik in Branka Jereb
24.5.  Marja Čuk in Marjana Kavčič  Jerneja Kunc in Klemen Jereb

Pogrebne maše za maj  Vilma Kunc

  Ministriranje:
Teden od 10.5. do 17.5. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 17.5. do 24.5. Matej Gnezda in Jure Kunc

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 9.5. do 15.5. sk. 22, od 16.5. do 22.5. sk. 23, od 23.5. do 29.5.
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
On  nam  je  dal  o  poslanstvo,  tik  preden  je  sedel  na  desno  svojega

vsemogočnega Očeta in prevzel krmilo svetovne zgodovine , je začel pošiljati
svoje učence. To traja vse do današnjih dni,  vse do nas samih.  Da bomo
vedeli, da nas ne pošilja kdorkoli, ampak On, ki je rekel: »Ne boj se. Jaz sem.
Prvi in Poslednji in Živi. Bil sem mrtev, a glej živim na veke vekov in imam
ključe Smrti in podzemlja.«(Raz 1,17).           dr. Anton Stres v Magnifikatu.

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V ponedeljek, torek in sredo obhajamo pred praznikom Gospodovega

Vnebohoda »Prošnje dneve«. V teh dneh molimo v procesiji ali brez nje 
ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov drugega človeškega
dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk. V torek
12.5.  bo šla prošnja procesija od Petrovčeve kapelice ob 18:30h v 
cerkev sv. Hieronima na Petkovcu, kjer bo sveta maša.

* Skupna priprava staršev in botrov na krst bo v ponedeljek 11.5. po 
večerni maši v veroučni učilnici. Starši prinesite k pripravi rojstni list 
otroka in družinsko knjižico, botri, pa če ste iz druge župnije, potrdilo za 
krstnega botra.

* V torek 12.2. ob 20h je v župnišču srečanje zakonske skupine.
* V sredo 13.5. ob 20h je srečanje za člane ŽPS. Tema srečanja je: 

spodbujanje živih občestev v naši župniji. Na pot k izviru št. 14, str. 50. 
Pridite vsi tisti, ki ste bili zbrani dne 8. 3. 2015 s strani župljanov. 
Pridite tudi: predstavnik pevcev, bralcev beril, molitvene skupine , 
župnijske Karitas, Slomškovega bralnega priznanja, zakonske 
skupine, mladine, predstavnik ključarjev, ministrantov in izredni 
delivec obhajila.

* V četrtek 14.5. praznujemo slovesni praznik Gospodovega 
Vnebohoda. Maši bosta ob 8h in 19h. Šmarnice bodo pri večerni maši.

* 16.5. 2015 ob 10h bodo slovenski škofje na Brezjah darovali sveto 
mašo ob 70. letnici konca druge svetovne vojne in za vse žrtve 
medvojnega in povojnega nasilja. Somaševanje bo vodil nadškof, 
metropolit msgr. Stanislav Zore. Vse župnike in druge pastoralne delavce 
lepo prosimo da povabijo vernike k romanju na Brezje in k udeležbi pri sveti 
maši. Msgr. Andrej Glavan Predsednik SŠK.
Odhod avtobusa Rovt ob 7h zjutraj iz pred cerkve. Prijave pri Jurbus, 
tel 041 721 997 do petka 15. 5.

* V nedeljo 17.5. je pri obeh mašah nabirka namenjena za socialno 
zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.

* V nedeljo 17.5. ob 8:30h je izpred farne cerkve peš romanje na Svete
Tri Kralje v spomin odhoda beguncev in domobrancev iz Rovt. Ob 
10h je v cerkvi Svetih Treh Kraljev spominska maša za njihove 
nedolžne žrtve. Za vse, ki ne morejo hoditi, pa odpelje avtobus 
izpred cerkve ob 9h. Informacije Judita Treven, tel: 031 215 411.

* V ponedeljek 25.5. ob 20h je  srečanje za člane Župnijske Karitas.

  Zahvala
Spominski odbor Farnih plošč župnije Rovte, Župnija Rovte, Krajevna 
skupnost Rovte, Občinski odbor VSO Logatec se zahvaljuje vsem ki so na 
kakršenkoli način pripomogli k slovesnosti, ki so v okviru letošnjih dogodkov 
ob 70. letnici komunističnega genocida v Rovtah, pomagali in sodelovali pri 
nedeljski slovesnosti 3. maja 2015. Hvala tudi vsem udeležencem te 
spominske slovesnosti.

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

Oznanila od 10.5.2015 do 24.5.2015, Leto XI. št. 10
»...ŠEL V NEBESA, SEDI NA DESNICI BOGA OČETA

VSEMOGOČNEGA.«
»Možje  Galilejci,  kaj  stojite  in  gledate  v  nebo?«(Apd1,11).  To vprašanje

angelov apostolom, ki so po Gospodovem vnebohodu še kar naprej strmeli v
nebo,  v  smeri  njegovega  izginotja,  opozarja  na  našo  temeljno  življenjsko
držo, držo kristjanov, kot je poudaril tudi papež Benedikt XVI. »Ta Jezus, ki je
bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli oditi v nebo. A
ta drža je drža naporne razpetosti med dvema poloma. 

Prvi pol je naša sedanja zemeljska resničnost. Vprašanje: »Kaj stojite?« nas
spominja na rek: »stati na obeh nogah,« kar pomeni, biti realist, gledati na
stvari takšne kot so, brez olepševanja, sanjarjenja ter varanja samega sebe s
lažnimi pričakovanji. To je svet na katerem stojimo, okoliščine v katere nas je
postavila božja previdnost. Na zemlji smo, ker nas je Stvarnik postavil sem
kot hrano svojega stvariteljskega dela, postavil v čisto določen čas, v našo
slovensko domovino na začetku tretjega tisočletja, v naše upe in razočaranja,
obljube  in  strahove.  Nič  ne pomaga sanjariti  o domnevnih  prejšnjih  časih.
Tukaj  smo,  takšni,  kot  smo  in  v  svetu,  kakršen  je.  Zaznamovani  smo  s
svetostjo  krščanskega  poklica  poklica,  ter  s  slabostjo  in  grešnostjo  padle
človeške narave.

Še bolj pa smo zaznamovani z milostjo božjega odrešenja, ki nam ga je
Bog, naš Stvarnik naklonil po Jezusu Kristusu, svojemu Sinu, ki se nam je kot
eden iz med nas pridružil na našem potovanju skozi čas. Trudimo se delati
dobro na širnih področjih vsakodnevnega bivanja, od telesnega preživetja, do
duhovne kulturne ustvarjalnosti, od izgrajevanja svoje enkratne osebnosti, do
oblikovanja  najrazličnejših  skupnost,  od  družine  in  Cerkve  do  države  in
globaliziranega  človeštva.  Doživljamo  navdušenje  in  razočaranje,  smo  v
gotovosti  in  dvomih.  Priganja  nas upanje  in  zavest,  da  bomo slej  ko prej
prispeli na cilj. Kje je ta cilj? Samo v vodoravni ravnini zemeljskega časa in
posvetnega obzorja? Je zemlja, na kateri se nahajamo in kjer bo tudi naš
grob, naša celina perspektiva in tudi naše edino merilo?                         >>


