
3. Velikonočna nedelja
Evangelij: JEZUS DA APOSTOLOM JESTI                                        Jn 21,1-14

Evangelij po Janezu
Nato se je Jezus učencem zopet prikazal ob Tiberijskem morju. Prikazal pa se je tako: 
Skupaj so bili Simon Peter in Tomaž, ki se imenuje Dvojček, in Natanael iz Kane 
galilejske in Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev. Simon Peter jim 
reče: »Ribe grem lovit.« Rečejo mu: »Gremo še mi s teboj.« Šli so torej in stopili v čoln, 
a tisto noč niso ničesar ujeli. Ko se je že danilo, je Jezus stal na bregu, učenci pa niso 
vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otročiči, ali imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so 
mu: »Ne.« On jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so 
torej in zaradi obilice rib je že niso več mogli izvleči. Oni učenec, ki ga je Jezus ljubil, je 
torej Petru rekel: »Gospod je!« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal haljo,
bil jo je namreč slekel, in se vrgel v morje. Drugi učenci pa so vlekli mrežo z ribami in 
pripluli s čolnom – niso bili namreč daleč od zemlje, ampak le kakih dvesto komolcev. Ko
stopijo na suho, zagledajo žerjavico pripravljeno in na njej ribo in kruh. Jezus jim reče: 
»Prinesite rib, ki ste jih zdaj ujeli.« Simon Peter je stopil in na suho potegnil mrežo, 
polno velikih rib – bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni 
strgala. Jezus jim veli: »Pridite jest!« In nobeden izmed učencev si ga ni upal vprašati: 
»Kdo si?« Kajti vedeli so, da je Gospod. Jezus torej gre in vzame kruh ter jim ga dá; 
prav tako tudi ribo. To je bilo že v tretje, da se je Jezus prikazal učencem, odkar je vstal
od mrtvih. 
Mašni nameni od 10.4.2016 do 16. 04. 2016:
nedelja, 10.4. Začetek tedna molitve za duhovne poklice

7:30h – za farane
 10h  Rudi Nartnik, obletna in godovna in Zvonka  Nartnik, 

Rovte 29
ponedeljek, 11.4. Sv. Stanislav, škof in mučenec

19h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157
torek, 12.4. 19h  Jesenovcovi, godovna, Rovte 83
sreda, 13.4. Sv. Martin I, papež in mučenec

19h  Terezija in Mihael Kogovšek, Rovte 46
četrtek, 14.4. 19h  Franc Logar, obletna, Rovte 104
petek, 15.4. 19h  Franc in Zofija Kavčič, obletna, Rovte 12
sobota, 16.4. Sv. Bernardka Lurška, devica

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Ali  ni  to čudovito? Bog nikoli  ni  pozabil  svojega usmiljenja.  Dolga stoletja

potem, ko je obljubil, da bo Abraham blagoslovil vse narode, je na svet poslal
svojega  Sina.  Končala  so  se  dolga  leta  čakanja  in  Jezus-utelešenje  božjega
hrepenenja, da bi nas spominjal – je prišel ter z nami sklenil novo zavezo na
Križu. Z vsako besedo , ki jo je spregovoril in vsakim čudežem, ki ga je naredil,
nam je dokazal, da Bog nikoli ne pozabi svojega ljudstva, obljube in usmiljenja.

Toda Bog se ne spominja samo svoje zaveze. Spominja se vsakogar iz med
nas, tako kot oče ohranja svoje otroke blizu Srca.                                    >>

4. Velikonočna - nedelja dobrega Pastirja
    nedelja duhovnih poklicev
Evangelij: DOBRI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE                           Jn 10,27-30

Evangelij po Janezu
Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za menoj. In jaz jim dam
večno življenje: in nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.
Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji ko vse; in nihče ne more nečesa iztrgati iz roke
mojega Očeta. Jaz in Oče sva êno.« 

 Mašni nameni od 17.4.2016 do 24.4.2016:
nedelja, 17.4. 7:30h – za farane

10h na Petkovcu  Marija in Anton Treven, obletna, 
Petkovec 46

ponedeljek, 
18.4. 

19h  Janez Brenčič, obletna in Marija in Franc Brenčič,
          Petkovec 14

torek, 19.4. Obletnica izvolitve zaslužnega papeža Benedikta XVI
19h  Albrehtovi, obletna, Rovtarske Žibrše 6

sreda, 20.4. 19h  Vinko in Matilda Rupnik in Marica Mlinar, dano iz 
Hotavelj

četrtek, 21.4. Sv. Anzelm, škof in cerkveni učitelj
19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158

petek, 22.4. 19h  Jože Arhar, trideseti dan, Rovte 104d
sobota, 23.4. Sv. Jurij, mučenec, glavni zavetnik mesta Ljubljane
nedelja, 
24.4. 

5. Velikonočna nedelja
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Jereb, obletna, Rovte 41c

(nadaljevanje iz prejšnje strani)

Spomnil se je svojega prijatelja Abrahama in privolil, da bo svojega nečaka Lota 
rešil pred pred opustošenjem Sodome. Bog se je spomnil Anine prošnje otroka in 
ji dal sina, ki je postal eden izmed največjih izraelskih voditeljev, preroka 
Samuela. Spomnil se je Noeta in njegove družine ter jih rešil pred potopom. Vsi ti
ljudje in številni drugi, nam lahko zagotovijo, da se bo spomnil tudi nas. Nihče ne
uide njegovi pozornosti. Nikogar ne izključuje iz svoje skrbi. 

Vsako Veliko noč beremo o vstalem Jezusu, ki se je pokazal učencem in jim 
rekel: »In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Ta čudovita obljuba 
dokazuje, da nas Bog ne bo nikoli pozabil. Nikoli ne bo nehal premišljevati o nas. 
Preveč mu pomenimo, da bi nas pozabil, ali prepustil našim bojaznim in 
skušnjavam. Nikoli ga ne pozabimo! Nikoli ne pozabimo, da je z nami
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 9.4. do 15.4. sk. 22, od 16.4. do 22.4. sk. 23, od 23.4. do 29.4.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletu: http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Od 10. 4. do 17. 4. 2016 obhajamo v Cerkvi po vsem svetu 

»Teden molitve za duhovne poklice«. 
Papež je za 53. svetovni molitveni dan napisal poslanico: »Cerkev, 
mati poklicev«. V poslanici papež izpostavi odgovornost vseh 
vernikov, saj se duhovni poklic rojeva v Cerkvi, v njej je nastal in 
ima v njej tudi podporo. Prav posebno vlogo, poudari papež, pa 
imamo pri tem duhovniki: v našem služenju se namreč uresničujejo 
Jezusove besede: »Jaz sem vrata k ovcam (......). Jaz sem dobri 
pastir«. (Jn 10, 7.11). Pastoralna skrb za poklice je temeljni del 
našega pastoralnega služenja, ko spremljamo tiste, ki še iščejo 
lastno poklicanost, kakor tudi one, ki so že darovali svoje življenje v 
službi Bogu in skupnosti. Posebna knjižica nam bo v pomoč pri 
molitvi: uvod, nagovori, prošnje, molitvena ura in kateheza. Naj 
naša molitev pri Bogu izprosi čim več sadov, saj so poklici, kakor 
pravi papež, »dar Božjega usmiljenja«. 

* Četrta velikonočna nedelja 17. 4., je Nedelja Dobrega Pastirja 
in nedelja duhovnih poklicev. Maša ob 10h bo v cerkvi 
Svetega Hieronima na Petkovcu. V župnijski cerkvi maše ob 10h 
ne bo. Pri maši je darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. 

* Na 4. Velikonočno nedeljo 17. 4. je srečanje Otroških pevskih 
zborov naše dekanije v župniji Preserje v cerkvi Svetega Vida 
ob 16h. Na srečanju sodeluje tudi naš otroški cerkveni pevski 
zbor, ki ga vodi Urša Malavašič. 

* V sredo 20. 4. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje članov 
ŽPS. Tema srečanja za april: Popolna podaritev sebe v ljubezni – 
Družina na poti k izviru, str. 50.

* Slovesnost prvega svetega obhajila v župniji bo na Binkoštno nedeljo
15. maja ob 10h.

* Zakrament Svete birme bo v župniji podelil birmancem in birmankam
na 11. nedeljo med letom, 12. junija 2016 ob 9h dopoldne ljubljanski
nadškof gospod Stanislav Zore.

* Obisk kipa Fatimske Marije romarice bo v naši župniji v nedeljo 26. 
junija zvečer.

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

10.4. Marja Čuk in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Lovrenc Skvarča
17.4. Beti Reven in Cilka Jereb  Karin Hladnik in Marjana Kavčič
24.4. Vilma Kunc in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb

Pogrebne maše za April  Jerneja Kunc
 Ministriranje:

Teden od 10.4. do 17.4. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 17.4. do 24.4. Matej Gnezda in Jure Kunc

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

Oznanila od 10.4.2016 do 24.4.2016, Leto XII. št. 8/278
BOG, KI SE SPOMINJA   

Veselo Veliko noč! Naj nam vesela novica o Jezusovem vstajenju z veseljem
napolni srce. Kristus je vstal. Premagal je greh in smrt. Premagal je hudobnega
duha in nas rešil iz njegovega primeža. Vstali smo z njim, zato imamo moč za
življenje v svobodi, miru in upanju. 

To je srčika evangeljskega sporočila, ki se ga bomo veselili vseh petdeset dni
velikonočnega  časa.  Spomnili  se  ga  bomo,  ko  bo  pri  nedeljski  maši  gorela
velikonočna sveča. To oznanilo odseva od belega in zlatega mašnega plašča, ki
ga nosi duhovnik in odzvanja v nenehnih odpevih aleluje, ki jih bomo prepevali. 

Toda je to oznanilo veličastno in polno upanja, zlahka pozabimo nanj od ene
nedelje do druge. Cerkev res da posveča več tednov praznovanju Velike noči,
naš vsakdanji svet pa prazniku namenja le nekaj dni. Življenje gre naprej, kakor,
da se ni nič zgodilo, mi pa mu sledimo. Naj bo letošnja Velika noč drugačna. Naj
bo  čas,  ko  bomo  Jezusovo  vstajenje  doživljali  na  nov  način.  Zato  se  bomo
posvetili milostim, ki smo jih deležni, ko se spominjamo Jezusa Kristusa, ki je bil
obujen od mrtvih. Naš spomin je silen in ko se bomo spominjali Gospoda, bomo
ugotovili, da se zbližujemo z njim in globlje občutimo njegovo ljubezen. 

Več odlomkov Svetega pisma govori  o tem, kako se Bog spominja svojega
ljudstva.  Običajno  se  posvečajo  zavezi,  ki  jo  je  odklenil  z  njim.  Bog  je  po
vesoljnem potopu Noetu obljubil, da ga bo mavrica na nebu nenehno spominjala
na njegovo zavezo. Po Mojzesu je povedal Izraelcem, da jih je greh sicer vodil v
izgnanstvo, vendar se bo vseeno spomnil svoje zaveze in ga rešil. 

Končno dokaz tega, kako dolgotrajen in globok je božji spomin, najdemo v
Lukovem  Evangeliju.  Marija  je  prišla  obiskat  sorodnico  Elizabeto,  da  bi  ji
povedala  o  angelovem  obisku  in  nepričakovani  nosečnosti.  Prepevala  je  od
veselja in čudenja nad novim življenjem, ki  je raslo v njej,  zato je v molitvi
Magnifikat slavila Boga. Ko je prepevala o Gospodovi dobroti, je izpovedala, da
se je Bog zavzel »za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je
govoril našim Očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke«. (Lk 1,54-
55).                                                                                                      >>


