
2. Velikonočna nedelja – Bela; Nedelja božjega usmiljenja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                                    Jn 20,19-31  
Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 23.4.2017 do 29. 04. 2017:
nedelja, 23.4. Sv. Jurij, zavetnik Ljubljane

7:30h – za farane
10h  Marija Jereb, obletna in vsi  iz družine Jereb in  

Marjana Rupnik, Rovte 40c
ponedeljek, 24.4. Sv. Fidelis Sigmarinški, duhovnik in mučenec

19h  Jože Jereb, trideseti dan, Rovte 41d
torek, 25.4. Sv. Marko, Evangelist, praznik

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

sreda, 26.4. 19h  Treven, Rovte 28
četrtek, 27.4. Blažena Hozana Kotorska

19h  Verica Gantar, god. in  Jože Trpin, god., Petkovec 28
petek, 28.4. Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec

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

sozavetnica Evrope
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Na  internetu  je  na  primer  objavila  pričevanje  o  tem,  kako  je  s  prijatelji  v

restavraciji srečala dva moška. Spregovorili so jima o svoji veri. Prvi, sicer katoličan,
je bil do njih precej sovražen, drugi pa je pokazal večje zanimanje. Shannon je po
tem srečanju čutila, da odklonilni moški potrebuje molitev. Vsak dan je prosila zanj.
Ko so se po štirinajstih  dneh njune poti  spet  križale,  je  z  njim izmenjala  nekaj
besed. Pokazal ji je levo roko, na kateri ni bilo več poročnega prstana; ravno je
namreč z ženo vstopil v ločitveni postopek. Shannon in ostali so mu povedali, da
molijo zanj in ga bodo še naprej izročali Bogu. Trpeči mož je bil zelo presenečen.
Shannon mu je zagotovila, da je molitev zanj zastonjska in da od njega ničesar ne
pričakujejo.  »Ljubimo te, ker nas je Kristus prvi  ljubil,«  mu je razkrila.  Njihova
pozorna ljubezen mu je odprla oči za Božjo skrb. Zaradi tega se je odločil, da bo
zares iskal Kristusa. Marija Krebelj, posvečena sestra v skupnosti Emanuel  

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

23.4.  Nevenka Malavašič in Veronika Kavčič  Mojca Skvarča in Branka Jereb
25.4.  ob 19h – Mojca Skvarča
30.4.  Franja Tušar in Maja Nagode  Jerneja Kunc in Klemen Jereb
4.5.  ob 19h na Praprotnem Brdu:  Mojca Skvarča
7.5.  Cilka Jereb in Tadeja Gnezda  Karin Hladnik in Ema Kavčič

Pogrebne maše za april  Cilka Jereb
Pogrebne maše za maj  Tadeja Gnezda

3. Velikonočna nedelja 
Evangelij: Učenca spoznata Jezusa po lomljenju kruha                           Lk 24,13-35

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 30.4.2017 do 7.5.2017:
nedelja, 30.4. Začetek tedna molitve za duhovne poklice

7:30h – za farane
10h  Frančiška Treven, obletna in Vinko 

in  Rozalija Trček, Praprotno Brdo 7

ponedeljek, 1.5. Sv. Jožef delavec, praznik; Začetek šmarnic
 8h  Ivanka Cigale, dano od Frančiške Klepej

torek, 2.5. Sv. Atanazij, škof in Cerkveni učitelj
 8h  Franc Brenčič in Frančiška, godovna, Petkovec 38

sreda, 3.5. Sv. Filip in Jakob, apostola, praznik
19h  starši Mivšek in sorodniki Rupnik, obletna, Rovte 98

četrtek, 4.5. Sv. Florijan, mučenec
18h  začetek Florijanove procesije iz Rovt na Praprotno Brdo
       sveta maša v čast sv. Florjanu, Praprotno Brdo 3

Prvi petek, 5.5. 19h  Ivana Lukančič, Petkovec 4

sobota, 6.5. 
Prva duhovniška

Sv. Dominik Savio, dijak
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
19h – za vse žrtve druge svetovne vojne

nedelja, 7.5. 4. Velikonočna nedelja –  Nedelja dobrega Pastirja
Nedelja duhovnih poklicev
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Anton in Marija Treven, obletna,

                      Petkovec 46
14:30h na Petkovcu: rožni venec za duhovne poklice, 

         Šmarnice, Litanije Matere božje in blagoslov

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 4, od 22.4. do 28.4. sk. 5, od 29.4. do 5.5. sk. 6, od 6.5. do 12.5.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Ministriranje:
Teden od 23.4. do 30.4. Matej Gnezda in Lovro Benedičič
Teden od 30.4. do 7.5. Blaž in Gašper Lukančič

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Obvestilo: V soboto 27. maja ob 15h se bomo spomnili misijonarja Janka 
Slabe ob njegovi 10 obletnici smrti. Somaševanje bo vodil upokojeni koprski škof 
msgr. Metod Pirih, sledila bo akademija in razstava o delu našega rojaka, 
misijonarja na Madagaskarju, Janka Slabeta.

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V torek 25. 4. goduje Sveti Marko, evangelist in pisatelj drugega 

Evangelija. Ob 18:30h je pričetek Markove procesije, ki je hkrati tudi 
prošnja procesija skozi naselje Rovte. Po procesiji je sveta maša v cerkvi. V 
procesiji molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov 
drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in 
drugih stisk. 

* Od 30. 4.  do 7. 5. obhajamo teden molitve za duhovne poklice. Geslo 
tedna je: »Gnani po duhu za poslanstvo«. Papež Frančišek je za letošnji 
štiriinpetdeseti  svetovni dan v svoji poslanici poudaril predvsem misijonarsko 
razsežnost krščanskega poklica. Vabi nas, da bi mladi odkrili »privlačnost vedno
aktualnega lika Jezusa in se pustijo nagovoriti in izraziti njegovim besedam in 
dejanju«

* Z mesecem majem pričenjamo Šmarnično pobožnost. Prvi dan  Šmarnic,
ko obhajamo praznik Svetega Jožefa delavca, bodo šmarnice pri maši ob 8h, 
ob nedeljah ob 19h, razen prve nedelje na Petkovcu ob 14:30h združene 
z litanijami Matere Božje. Letošnje Šmarnično branje je napisala Kristina Tičar z
naslovom: »Čudež na Skalnici«. V Šmarnicah nam želi avtorica približati 
nastanek primorske božje poti na Sveti Gori in povabiti k iskrenemu češčenju 
Marije, da bi njenemu varstvu znova izročali sebe in svoje bližnje. Letos namreč
praznujemo tristoletnico kronanja podobo Svetogorske Matere božje.

* V torek 9. 5. je srečanje zakonske skupine.
* V četrtek 4. 5. goduje Sveti Florijan, zavetnik gasilcev. Druga od 

prošnjih procesij je Florjanova procesija. Ta bo šla v četrtek 4. 5. ob 18h iz 
Rovt na Praprotno Brdo, kjer bo sveta maša in Šmarnice. Radi se udeležite 
te procesije, da izprosimo blagoslov pred časnim in večnim ognjem. Po maši je 
nabirka za cerkev.

* Na prvi petek, 5. 5. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 
starejše po domovih. Po maši bomo zmolili litanije , posvetilno molitev v čast 
Srcu Jezusovemu in prejeli blagoslov z Najsvetejšim

* V soboto 6.5. bo ob 18h drugo preverjanje Slomškovega priznanja 
* Na prvo soboto, 6. 5. bo maša ob 19h. Z namenom za vse žrtve druge 

svetovne vojne. Po maši bomo zmolili litanije Matere božje in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 4. nedeljo , 7. 5., nedeljo duhovnih poklicev bo maša ob 10h v 
cerkvi sv. Hieronima na Petkovcu. Po maši je že ustaljeno darovanje za 
potrebe tamkajšnje cerkve. Šmarnice bodo na Petkovcu ob 14:30h. 
Na to nedeljo zaključujemo : Teden molitve za duhovne poklice.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dolnji Logatec vabi na redna tedenska 

srečanja vsak torek ob 19:45h (po večerni maši) v kapelo v domu M&M.
Sveta maša za ozdravitev družinskega debla, blagoslov soli in olja bo v nedeljo 
7. 5. ob 19h v dolnje-logaški cerkvi.

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

Oznanila od 23.4.2017 do 7.5.2017, Leto XIII. št. 9/305
KAKO SI ZRASLA...

Shannon Culpepper je kot otrok zamerila očetu, ki je zapustil mater in si ustvaril
novo družino. Zdelo se ji  je nepošteno, da je dal prednost novi ženi in otrokom,
čeprav je bila ona v njegovem življenju pred njimi. Ob redkih srečanjih je navadno
rekel: »Kako si zrasla, odkar sva se videla«! To  jo je zabolelo. Želela si je, da bi
njeno odraščanje spremljal strnjeno, ne pa razbito na časovne segmente. 

Prikrajšana najstnica je iskala manjkajoči odnos pri fantih. Ob koncu srednje šole
je mislila,  da je srečala pravega. Bil  je starejši  od nje, imel je že svojo hišo,  se
poklicno ukvarjal s plesom in celo izdal svojo knjigo. Močno se je zaljubila vanj in
naredila vse, da bi ga lahko obdržala. Po treh mesecih sta se zaročila. Preselila se je
k njemu ter pustila svojo družino in prijatelje. Kmalu je opazila, da je njen zaročenec
zelo  ljubosumen.  Jezil  se  je,  če  je  po  telefonu  govorila  s  prijateljicami  in  jo
sumničevo obtoževal nezvestobe. Ni je sprejel takšne, kot je, in na njegovo željo je
morala celo zamenjati vso svojo garderobo. Zgodilo se je, da jo je sredi ulice odrinil
in jezno odvihral. 

Njun odnos ni vzdržal. Po prekinitvi je bila Shannon dotolčena. Njeno življenje je
postalo zmešnjava. Zavedala se je, da je v tem starejšem fantu iskala očeta, ki bi jo
vodil, vendar ni dobila njegovega srca. V svoji nemoči se je obrnila na Boga. Vsako
noč ga je v molitvi prosila, naj omili njeno bolečino. 

Sredi osamljenosti je začela raziskovati krščanstvo in odkrivati Jezusa. Spoznala je,
da je Kristus umrl zanjo, ona pa je živela, kot da se je to ne tiče. V odnosu z njim je
lahko obnovila svoje temeljno zaupanje,  saj  je trajen in resničen, zato je ni  več
strah, da bo jutri zopet sama. V Kristusu je našla vse, kar je želela. 

Jezus se je dotaknil njenega življenja, ko je bila na najnižji točki in ji pokazal, da jo
ljubi. Spremenil je tudi njenega očeta. Čeprav ni nikoli mislila, da je to mogoče, ji je
danes njen oče eden izmed najbližjih ljudi. 

Sedaj se Shannon trudi oznanjati  Kristusa. V medijih pričuje o tem, kako jo je
spremenil v srčiki osamljenosti in želi ljudem v vsakdanjem življenju pokazati, koliko
so vredni v Božjih očeh. Že sama je izkusila, da Bog odgovarja na molitev, zato
verjame v njeno moč tudi, ko moli za druge.                                                >>


