
5. Velikonočna nedelja
Evangelij: NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI               Jn 13,31-33a.34-35
Evangelij po Janezu
Mašni nameni od 24.4.2016 do 30. 04. 2016:
nedelja, 24.4. 7:30h – za farane

10h vsi  iz družine Jereb, obletna, Rovte 41c
ponedeljek, 25.4. Sv. Marko Evangelist

18:30h Markova procesija;  Marija Lazar, Rovte 78
torek, 26.4. 19h  Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81a
sreda, 27.4. Blažena Hozana Kotarska

19h vsi  iz družine Lukančič, Rovte 127
četrtek, 28.4. Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec

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

Sozavetnica Evrope
19h vsi  Rupert, Petkovec 13

sobota, 30.4. Sv. Pij V, papež

*****************************************************************
(nadaljevanje iz naslovne strani)

Po  tej  notranji  spremembi  se  je  na  presenečenje  zdravnikov  zdravil  tudi  njegov
gleženj. Počasi  je zopet lahko tekel in se tudi vrnil  na nogometno igrišče. Tokrat je
vedel, da zasluge za to niso njegove, temveč, da ga je tja poslal Bog. Ob zadetku se
sedaj ne tolče več po prsih in na dresu ne kaže svojega imena, kot je to počel pred
poškodbo. Ob uspehu  usmeri kazalec v nebo, da bi navijačem povedal: »Hvala Bog, ker
si zvest. Bil si zvest, ko jaz nisem bil. Bil si zvest, ko sem se ti smejal. Bil si zvest, ko
sem ti rekel, da nočem ničesar imeti s teboj.« Fant, ki je nedolgo nazaj verjel in sledil le
sebi, danes poudarja, da je Jezus zanj umrl na Križu in da je to najvišje dejanje ljubezni
in pokorščine. Ko pričuje o Božjem usmiljenju,  včasih pokaže brazgotine na gležnju.
Trpljenje je zanj dobilo nov smisel. »Bog včasih zadaje brazgotine, da bi nas spomnil,
kje smo bili, in še pomembneje, da nas je ozdravil. Lahko jih pokažem ljudem in rečem:
Poglej, to je Bog naredil zame«.                                    Marija Krebelj v Magnifikatu
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

24.4. Vilma Kunc in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb
25.4. ob 19h – Cilka Jereb
1.5. Franja Tušar in Maja Nagode  Jerneja Kunc in Matjaž Gnezda
3.5. ob 19h na Petkovcu – Karin Hladnik
4.5. ob 19h na Praprotnem Brdu – Rezka Drmota
5.5. Marija Lukančič in Vilma Kunc  ob 19h – Marja Čuki in Tadeja Gnezda
8.5. Tadeja in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za April  Jerneja Kunc
Pogrebne maše za Maj  Matjaž Gnezda

6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma
Evangelij: SVETI DUH NAS UČI EVANGELIJ                                    Jn 14,23-29

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 1.5.2016 do 8.5.2016:
nedelja, 1.5. Sv. Jožef delavec, praznik; Začetek Šmarnic

7:30h – za farane
10h  Turkovi - Pivk, Petkovec
14h – Šmarnice in Litanije Matere božje z blagoslovom

ponedeljek, 2.5. Sv. Atanazij, škof in Cerkveni učitelj; 1. prošnji dan
19h  starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38

torek, 3.5. Sv. Filip in Jakob, apostola, praznik; 2. prošnji dan
18:30h začetek prošnje procesije od Petrovčeve kapelice
       Drago Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

sreda, 4.5. Sv. Florijan, mučenec; 3. prošnji dan
18h začetek Florjanove procesije izpred farne cerkve na 

Praprotno Brdo; maša v čast sv. Florjanu, Praprotno Brdo 3
četrtek, 5.5. Gospodov Vnebohod, slovesni praznik

7:30h  Pavel Lukan, obletna in  Lukanovi, Praprotno Brdo 2
19h  Ljudmila Petkovšek, obletna, Rovte 131

Prvi petek, 6.5. Sv. Dominik Savio, dijak
19h – v čast sv. Ani, Rovte 46e

sobota, 7.5.prva 19h  Jakob Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
nedelja, 8.5. 7.Velikonočna, nedelja sredstev družbenega obveščanja

7:30h – za farane
10h  Marjanca Kavčič, obletna in  Franc Kavčič, Petkovec 8
14h – Šmarnice in Litanije Matere božje z blagoslovom

 *****************************************************************
Ministriranje:

Teden od 24.4. do 1.5. Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 1.5. do 8.5. Blaž Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 23.4. do 29.4. sk. 24, od 30.4. do 6.5. sk. 1, od 7.5. do 13.5.

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

****************************************************************
Ostala oznanila
* Papež Frančišek je povabil Katoliško Cerkev v Evropi na nedeljo Božjega 

usmiljenja k nabirki za Ukrajino. Ta bo potekala v nedeljo 24. aprila pri obeh 
mašah. Nabirko priporoča tudi Ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Pomoč potrebuje 
800.000 ljudi, ki so pod nadzorom ukrajinske vlade in vsaj 2.700.000 ljudi, ki niso pod 
nadzorom ukrajinske vlade.

http://zupnija.rovte.eu/


* V ponedeljek 25. 4. goduje Sveti Marko, pisatelj drugega Evangelija. Že 
tradicionalna »Markova procesija« bo šla skozi naselje Rovte. Pričetek 
procesije je izpred cerkve ob 18.30h. Po njej je sveta maša. To je prva od 
prošnjih procesij.

* V sredo 27. četrtek 28. in petek 29. aprila je popoldne od 15h – 18h 
spraševanje birmancev, preverjanje znanja.

* V soboto 30. 4. ob 15h je v veroučilnici drugo preverjanje Slomškovega 
bralnega priznanja.

* Z mesecem majem bodo delavniške maše v cerkvi.
* Na 6. Velikonočno nedeljo, 1. 5., ko obhajamo tudi praznik Svetega Jožefa 

Delavca, pričenjamo »Šmarnice«. Ob nedeljah bodo ob 14h, ob delavnikih 
pa pri maši. Letošnje Šmarnično branje bo posvečeno fatimskim dogodkom. 
Spremljali bomo pastirčke: Lucijo, Jacinto in Frančiška, ki se jim je pred 100 leti 
prikazovala Marija in jim razodela skrivnosti za vse človeštvo. K obisku Šmarnic ste 
povabljeni ne samo otroci in birmanci, ampak tudi odrasli.

* V torek 3. 5., ko obhajamo god apostolov Svetega Filipa in Jakoba, se zberemo ob 
18:30h pri Petrovčevi kapelici na Petkovcu, od koder bo šla procesija v cerkev 
Svetega Hieronima. Po procesiji bo sveta maša, pri njej bodo Šmarnice. 

* V sredo 4. 5. obhajamo god Svetega Florijana, mučenca, zavetnika gasilcev in 
priprošnjika proti ognju in drugim naravnim nesrečam. Ob 18h je začetek 
»Florijanove procesije« izpred cerkve v Rovtah v cerkev Svetega Nikolaja na
Praprotno Brdo. Po procesiji je sveta maša in Šmarnice. K procesiji ste povabljeni 
tudi člani Gasilskega društva Rovte in Petkovec. Pri sveti maši se bomo priporočili 
Svetemu Florijanu, naj nas varuje časnega in večnega ognja.

* 40 dni po Veliki noči, 5. 5. je praznik Gospodovega vnebohoda. Sveti maši 
bosta ob 7:30 in ob 19h. Šmarnice bodo pri obeh mašah.
Po večerni sveti maši je v veroučni učilnici priprava na zakrament svetega 
Krsta za starše in botre. K pripravi prinesite rojstni list otroka in družinsko knjižico, 
botri pa če so iz druge župnije potrdilo o sposobnosti za botra. 

* Za prvi petek 6. 5. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 
starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega z 
posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 7. 5. bo sveta maša ob 19h. To je peta prva sobota v pripravi 
na obisk kipa Fatimske Marije v Sloveniji. Po maši bomo zmolili litanije Matere 
božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 7 Velikonočna nedelja, 8. 5. je nedelja Sredstev družbenega obveščanja, 
obhajamo pa tudi praznik obletnico posvetitve ljubljanske stolnice. 
Na to nedeljo je nabirka pri obeh mašah namenjena za socialno zavarovanje 
duhovnikov. Nabirko priporočam. 

* 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.

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

Oznanila od 24.4.2016 do 8.5.2016, Leto XII. št. 9/279
BOG VČASIH ZADAJA BRAZGOTINE   

Uspešnega  igralca  ameriškega  nogometnega  Barona  Batcha  se  je  Bog  s  svojim
usmiljenjem dotaknil v času podrtih iluzij o sebi. »Če si 1000 korakov stran od Boga, kot
sem bil jaz, bo On naredil 999 korakov k tebi, tako, da boš naredil ti samo še enega,« je
povedal za enega v seriji filmov (jaz sem drugi). 

Baron je bil od otroštva navajen skrbeti sam zase. Postal je samozadosten in avtoritet
ni  upošteval.  Njegova  mati  je  namreč  zbolela  za  multipleks  sklerozo  in  v  sinovih
najstniških letih umrla. V srednji šoli je igral ameriški nogomet in ker je bil zelo dober, so
mu ponudili štipendijo, da bi postal vrhunski igralec. Treningov se je lotil resno. Prepričan
je bil, da bo z delom uspel. Bil je egocentričen, hodil je na zabave, lahko si je privoščil
dekleta, drogo....

Njegovi načrti so se v hipu sesuli, ko se je nekoč na treningu hudo poškodoval gleženj.
Čeprav je najprej kazalo, da bosta dve operaciji dovolj, se je njegovo stanje poslabšalo
zaradi hude okužbe. Zdravniki so se trudili, da bi kost v gležnju, ki jo je napadla mrsa
očistili, vendar je bilo vse zaman. Razmišljali so celo o amputaciji noge in mu zagotavljali,
da nogometa ne bo igral nikoli več, on pa jim je verjel. 

Čeprav je bil  dolgo v bolnišnici, ga tisti, ki jih je imel za prijatelje, niso niti enkrat
obiskali. Po sedmi operaciji sta se v njegovi sobi pojavila le dva sošolca, s katerima se ni
skoraj  nikoli  družil.  Predlagala  sta  mu, da bi  zanj  molila.  Spominja se njunih besed:
»Baron, Bog ima načrt zate«. Na Boga je bil jezen in vanj dvomil, saj ga je krivil, da je v
trenutku sesul njegovo identiteto. Ko pa je vse dobro premislil, je spoznal, da je na prvo
mesto v življenju postavil nogomet, Bog pa je ostal na stranskem tiru. 

Z novima prijateljema je začel zahajati v cerkev in na Biblijsko skupino. Bral je Božjo
besedo in se odločil, da bo napredoval počasi, z otroškimi koraki. Bilo mu je huje kot
prej, vendar se je njegovo življenje začelo spreminjati. Lotil se je molitve in trudil se je
verjeti v Jezusa. Spominja se, kako se je prvič resno pogovoril z njim. Na kolenih mu je
rekel: »Bog, oprosti. Vem, da si me blagoslovil, jaz pa sem si prisvojil stvari, ki si mi jih
dal. Res hvala, da si me pri nogometu zmotil, tako, da sem te lahko našel in te jasno
videl«. Prosil ga je, naj mu vrne nogomet, da bi se ga zopet lotil na pravi način, ne v
svojo, temveč v božjo slavo.                                                                               >>


