
4. Velikonočna nedelja – Nedelja dobrega Pastirja
Evangelij: JEZUS JE PASTIR IN VRATA K OVCAM                              Jn 10,1-10  
Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 7.5.2017 do 13. 05. 2017:
nedelja, 7.5. 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
ponedeljek, 8.5. Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik

19h  Jože Treven, obletna in godovna, Rovte 4a
torek, 9.5. Sv. Katarina Bolonjska, devica

19h  starši, brat Konrad Petkovšek, 
         sestra Zdravka in Franc Trpin

sreda, 10.5. Sv. Antonin, škof
19h  Franc Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

četrtek, 11.5. Marija, Mati in Kraljica na Vejni
19h  Janez in Cveta Čuk, Petkovec 10, dano Rov. Žibrše 2

petek, 12.5. Sv. Leopold Mandić, duhovnik
19h  starši Rupnik in Marica Mlinar, dano iz Logatca

sobota, 13.5. God Fatimske Matere božje
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Tedaj se je zlomila. V potoku solz je iz nje privrela vsa bolečina. Bila je jezna na

Boga. Spraševala se je, zakaj je moral na tako nasilen način umreti fant, ki ni storil
ničesar hudega. Vsa morija, ob kateri je bila navzoča, je ubila tudi del nje same. 

Teden dni  po krvavi  vojaški  operaciji  je  še vedno jokala.  Da bi  zbežala  pred
neprijetno resničnostjo, je veliko spala. Ljudje so ji svetovali, naj se smehlja, saj gre
življenje naprej in vse mine, sama pa ni vedela, kako naj v njem še najde smisel.
Vsak dan si je na obraz na silo priklicala  nasmeh, čeprav so se fantomi v njej lahko
prebudili ob najmanjšem spominu na prestalo gorje. Ko je ob državnem prazniku s
prijatelji opazovala ognjemet ali ob nepričakovanem zvoku, pesmi, vonju, se je v
njej sprožil mehanizem strahu,ki se je zalezel v vse pore njenega bitja. Začela je
nekontrolirano jokati in se tresti. 

Sredi obupa je spoznala, da se ne more opreti na nič minljivega.«Moje upanje in
sreča morata biti povezani z nečim večnim, z nečim, kar je popolnoma preseženo,«
pravi. Čeprav Bog ni uslišal nekaterih njenih gorečih molitev, je bil  odnos z njim
edina rešilna bilka. Skupaj sta prek malih korakov premagovala depresijo in strah.
Danes  mu  je  hvaležna  celo  težke  preizkušnje.  Prek  internetnega  posnetka  nas
opogumlja:  »Jezus Mesija  je  prišel,  da bi  lahko imela  življenje.  Da bi  svet  imel
življenje.                            

Marija Krebelj; posvečena sestra v skupnosti Emanuel

5. Velikonočna nedelja 
Evangelij: KRISTUS JE POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE                        Jn 14,1-12

Evangelij po Janezu
Vaše srce naj se ne vznemirja. V Boga verujete, tudi vame vérujte. V hiši mojega 
Očeta je mnogo bivališč. Če bi ne bilo tako, bi vam bil povedal, ker odhajam, da vam 
pripravim prostor. In če odidem in vam pripravim prostor, bom zopet prišel in vas 
vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kam grem, veste in za pot veste.« 
Tomaž mu reče: »Gospod, ne vemo, kam greš; in kako bi mogli vedeti za pot?« 
Jezus mu reče: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače 
kot po meni. Če ste spoznali mene, boste poznali tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate
in videli ste ga.« Filip mu reče: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« 
Jezus mu odgovori: »Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor vidi 
mene, vidi Očeta. Kako moreš govoriti: ‚Pokaži nam Očeta‘? Ne veruješ, da sem jaz v 
Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim jaz, ne govorim sam od sebe. Oče, 
ki prebiva v meni, on izvršuje dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in da je Oče v 
meni. Če pa ne, verujte zaradi del samih.  Resnično, resnično, povem vam: Kdor 
veruje vame, bo dela, ki jih izvršujem jaz, tudi sam izvrševal; in še večja ko ta bo 
izvrševal, ker grem k Očetu.

 Mašni nameni od 14.5.2017 do 21.5.2017:
nedelja, 14.5. Sv. Bonifacij, mučen

7:30h – za farane
10h  Stanislava Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 19
Slovesnost prvega svetega obhajila
19h – Šmarnična pobožnost

ponedeljek, 15.5. Sv. Pahomij, opat; Svetovni dan družine
19h  Ivan Cigale, godovna in Ivanka Cigale, Rovte 104d

torek, 16.5. Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
19h  Amalija Merlak, obletna, Rovte 48

sreda, 17.5. Sv. Jošt, duhovnik, puščavnik
19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a

četrtek, 18.5. Sv. Janez I., Papež in mučenec
19h  starši in bratje Jurca, Rovte 130

petek, 19.5. 19h  Vinko Treven, obletna, Rovte 6

sobota, 20.5. Sv. Bernardin Sienski, duhovnik
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
19h – za srečen zakon

nedelja, 21.5. 6. Velikonočna nedelja –  Nedelja turizma
7:30h – za farane
10h  Franc in Frančiška Brenčič, obletna, Petkovec 38
19h – Šmarnična pobožnost



 Ostala oznanila
* Na 4 velikonočno nedeljo, 7. 5. je ob 10h maša v cerkvi Svetega 

Hieronima na Petkovcu. Pri maši  je darovanje namenjeno za potrebe 
tamkajšnje cerkve. Ob 14:30h je na Petkovcu molitev rožnega venca za 
duhovne poklice, Šmarnice in litanije z blagoslovom.

* V petek 12.5. bo ob 18h spovedovanje za prvoobhajance in njihove 
starše. Na razpolago bo tuj spovednik.

* V nedeljo 14.5. ob 10h bo slovesnost prvega svetega obhajila.
* V ponedeljek 15.5. je po sveti maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* V sredo 17. 5. je ob 20h srečanje ŽPS. Tema srečanja za mesec maj je: Kar je 

moje, je tvoje - Krščanski zakon in družina, stran 62.
* Na 6. Velikonočno nedeljo, 21.5. je pri obeh mašah nabirka 

namenjena za zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.
Ob 16h je na Vrhniki srečanje mešanih cerkvenih zborov vrhniške dekanije. 

* 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.

* Obvestilo: V soboto 27. maja ob 15h se bomo spomnili misijonarja Janka 
Slabe ob njegovi 10 obletnici smrti. Somaševanje duhovnikov sošolcev in 
prijateljev bo vodil upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih, prepeval bo 
Antešaški in domači pevski zbor, sledila bo akademija in razstava o delu našega
rojaka, misijonarja na Madagaskarju, Janka Slabe. V ta namen bo izdan tudi 
zbornik o njegovem življenju.

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

7.5.  Cilka Jereb in Tadeja Gnezda  Karin Hladnik in Ema Kavčič
14.5.  Veronika Kavčič in Vilma Kunc  Starši prvoobhajancev
21.5.  Franja Tušar in Nevenka Malavašič  Branka in Klemen Jereb

Pogrebne maše za maj  Tadeja Gnezda

 Ministriranje:
Teden od 7.5. do 14.5. Matic in Anže Treven
Teden od 14.5. do 21.5. Martin Kavčič in Andraž Kavčič

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 6, od 6.5. do 12.5. sk. 7, od 13.5. do 19.5. sk. 8, od 20.5. do 26.5.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 7.5.2017 do 21.5.2017, Leto XIII. št. 10/306
SREDI NAVZKRIŽNEGA OGNJA

Mlada Izraelka Abigail pripada mesijanskim Judom, ki sicer ohranjajo svojo versko
tradicijo,  vendar  hkrati  priznavajo  Kristusa.  Včasih  je  bila  v  šoli  zaradi  svojega
verskega  prepričanja  deležna  opazk,  ki  so  jo  prizadele,  njena  drugačnost  pa  je
postala  manj  opazna,  ko  si  je  nadela  vojaško  uniformo in  se  pridružila  izraelski
vojski. Ko je ob vojaškem napadu gledala smrti v oči, se je v molitvi obračala na
Boga, s pomočjo vere v Jezusa Mesija (kot ga imenuje sama) pa se je uspela izviti iz
objema posttravmatske stresne motnje. 

Dokler ni doživela prve vojaške operacije, ni vedela, v kaj se je spustila. Še danes
se  živo  spominja  eksplozij  in  streljanja.  Bila  je  narednica  v  komandnem štabu.
Poveljniki  so  v  vsesplošni  zmedi  kričali  povelja.  Na  vrata  je  potrkal  prestrašen
okrvavljen vojak. Govoril je v kratkih stavkih, ki  jih ni razumela. Končno je razbrala,
da njegov ranjen prijatelj potrebuje pomoč. Počasi se je domislila, da mu lahko poda
mokro krpo, s katero bo obrisal okrvavljenega tovariša. Spraševala se je, kako se je
lahko znašla v tako odgovorni vlogi, ki ji ni bila kos. 

Pozneje se se ob zvokih streljanja začela tresti okna. Mlada vojakinja je legla na
tla,  njena  prijateljica  pa  je  ponavljala:  »Nočem  umreti.  Kaj  se  dogaja?  Nočem
umreti.« Abigail  se še nikoli  ni počutila tako blizu smrti.  Ničesar ni mogla storiti,
lahko se je le v molitvi obračala na Boga. 

V oporišču je srečala fanta, ki ji je bil všeč. Neke noči preden je odšel na bojišče,
je vstopil v njeno sobo in se mirno poslovil. Močno ga je objela in prosila, naj pazi
nase. Kmalu po njegovem odhodu je zaslišala oddaljeno eksplozijo, strele in kričanje.
Med  izraelskimi  vojaki  naj  bi  bili  trije  mrtvi.  Abigail  je  poizvedovala  po  njihovih
imenih, vendar so ji odgovorni zagotovili, da nikogar ne pozna. Čutila je, da ji lažejo.
Ob misli, da bi bil med umrlimi lahko njen izbranec, je začela obupno ponavljati:
»Bog,  prosim,  ne!  Bog,  prosim ne!« Ko je  zjutraj  pregledovala  novice,  je  Boga
prosila, naj na naslednji časopisni strani ne ugleda ljubega obraza. Toda stran je
pokrivala velika fotografija, katere se je tako bala.     >>

http://zupnija.rovte.eu/

