
2. Velikonočna – Bela nedelja, Nedelja Božjega usmiljenja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS Jan 20,19-31

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 8.4.2018 do 14.4.2018:
nedelja, 8.4. 7:30h – za farane

10h  Janez Treven in Ivana Rupnik, Praprotno Brdo 17
ponedeljek, 9.4. Maksim Aleksandrijski, škof

19h  Merlakovi, obletna, Rovte 60
torek, 10.4. Ezekijel, prerok

19h  Rupnikovi, Rovte 91
sreda, 11.4. Sv. Stanislav, škof in mučenec

19h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157
četrtek, 12.4. 19h  Turkovi, Petkovec 47
petek, 13.4. Sv. Martin I., papež in mučenec

19h  Janez Brenčič, obletna, Marija in Franc, Petkovec 14
sobota, 14.4. Ciburcij, Valerijan, Maksim, mučenci

9h – maša na Vrhu sv. Trije Kralji
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Pomembno je vedeti,  da Jezus med potjo učencev ni samo učil,  temveč je
obnavljal tudi njuno upanje, tako da je ozdravil njune spomine. Pomagal jima je,
da  sta  preteklost  videla  z  njegovimi  očmi.  Razkril  jima  je,  kako  skrbno  in
potrpežljivo je deloval Bog, da ju je privedel do te točke. Pokazal jima je, da
njuno upanje v Jezusa vendarle ni bilo zaman. Ko jima je govoril o preteklosti, ju
je odprl za upanje v prihodnost. 

Ozdravljeni  spomini,  upanja  poln  pogled. Tako  kot  učenca  na  poti  v
Emavs so tudi  nas dogodki  v preteklosti  užalostili  ali  pa  smo se zaradi  njih
počutili  zapuščene  ali  prevarane.  Spomin  nanje  lahko  zasenči  naš  pogled  v
prihodnost. Nekatere rane so lahko majhne in trajajo le en dan ali dva, druge pa
nas razjedajo več let. Naj bodo kratke kot rane učencev na poti v Emavs ali
dolgotrajne, na nas lahko vplivajo še dolgo potem, ko smo jih dobili. 

Zgodba o Emavsu nas uči, da nam Jezus lahko pomaga, tudi če se preteklost
zdi še tako žalostna. Lahko nas spremlja in posluša, ko mu izlijemo srce. Zmore
ozdraviti naše boleče spomine in nam tako obnoviti upanje. Če želimo biti deležni
takega ozdravljenja, povabimo Jezusa  v svojo preteklost in jo preglejmo z njim.
Nas je kdo tako močno prizadel, da smo zaradi tega bolj tesnobni in prestrašeni?
Morda smo zaradi ranjenega odnosa bolj zajedljivi ali zamerljivi. Mogoče so nas
denarne ali  službene težave spravile  na rob. Kakorkoli  že je, si  po najboljših
močeh v mislih obnovimo dogodek. Toda tega ne storimo sami. Predstavljajmo
si, da je ob nas Jezus. Zamislimo si, da ga primemo za roko in mu pripovedujmo,
zakaj trpimo. Povejmo mu, kako pretekle rane vplivajo na nas, in ga prosimo,
naj nas reši bolečin. 

Naj nas ne skrbi, če bodo daljši trenutki tišine. Samo po najboljših močeh se
potrudimo,  biti  v  Gospodovi  bližini  in  mu  dovolimo,  da  nam  bo  pomagal.
Zapišimo, kaj nam je rekel ali storil. >>

3. Velikonočna nedelja
Evangelij: KRISTUS JE MORAL TRPETI IN VSTATI OD MRTVIH Lk 24,35-48
Evangelij po Luku
Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala
Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in
jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo
duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? 
Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti 
duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je 
pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: 
»Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo 
njih pojedel. Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil 
še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, 
prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: 
»Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu
se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo 
začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«
 Mašni nameni od 15.4.2018 do 22.4.2018:
nedelja, 15.4. Začetek tedna molitve za duhovne poklice

7:30h – za farane
10h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12

ponedeljek, 16.4. Sv. Bernardka Lurška, devica
19h vsi  iz družine Skvarča, Rovte 165

torek, 17.4. 19h – v zahvalo za 50 let skupnega življenja
sreda, 18.4. 19h  starši in vsi  iz družine Cigale, obletna, Petkovec 20
četrtek, 19.4. 19h vsi  iz družine Lukančič, Rovte 127
petek, 20.4. Obletnica izvolitve zaslužnega papeža Benedikta XIV.

Teotim (Teo), misijonar, škof
19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158

sobota, 21.4. Sv. Anzelin, škof in cerkveni učitelj
 9h – maša na Vrhu sv. Trije Kralji

nedelja, 22.4. 4. Velikonočna nedelja – Nedelja Dobrega Pastirja
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Anton in Marija obletna

in Janez Treven, Petkovec 46
 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Morda nam je položil roko na rame in nas stisnil k sebi. Mogoče nam je pokazal,
da je ob nas, čuti našo bolečino in prosi Očeta za nas. Morebiti nam je pomagal
odpustiti tistemu, ki nas je prizadel.

Naj nas tudi ne skrbi, če se ne bomo takoj počutili  bolje. Nekaj časa utegne trajati,
da bomo dovolj odprli srce in spustili vanj Jezusa. To vključimo v redno molitev, če
mislimo, da nam bo pomagalo. Sčasoma bo bolečina zaradi preteklosti izginila in naše
srce bo postalo lažje. Spoznavali bomo, da imamo še vedno razloge za upanje – ker je
Jezus, vstali Gospod, z nami in nas nikoli ne bo zapustil.



Ostala oznanila
* Župnija Vrh Svetih Treh Kraljev, vabi v nedeljo 8.4. ob 10h na 

romarski shod. 
Po sveti maši boste lahko dobili knjigo avtorice Marije Mojce Treven o 
medvojnem in povojnem življenju v župniji Sveti Trije Kralji.

* V sredo 11.4. je ob 20h v veroučni učilnici srečanje 
župnijskega gospodarskega sveta in ključarjev.

* V času od 15. 4. do  22. 4. obhajamo »Teden molitve za duhovne 
poklice«. Pridružujemo se prošnji: »Gospod, pošlji  delavcev na svojo žetev, 
kajti žetev je velika, delavcev pa malo.«

* V sredo 18. 4. je ob 20h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema
srečanja za mesec april je: Stari starši in njihova vloga pri verski vzgoji – 
priročnik za ŽPS, str. 29.

* 4 velikonočna nedelja, 22. 4., je nedelja Dobrega Pastirja ali nedelja 
Duhovnih poklicev. Sveta maša bo ob 10h v cerkvi Svetega Hieronima na 
Petkovcu. Tam je pri maši ustaljeno darovanje za cerkev.

* Slovesnost prvega svetega obhajila v župniji bo v nedeljo 13. maja ob 10h 
dopoldne.

* Podelitev zakramenta Svete birme bo v župniji zadnjo nedeljo v maju, na 
praznik Svete Trojice, 27. maja ob 9h dopoldne.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Prenova v Duhu Logatec vabi na Sveto mašo za ozdravitev družinskega debla, 

slavljenje in molitev nad posameznikom v nedeljo 15. 4. ob 19h v cerkev v 
Dolnji Logatec. Redna srečanja Prenove v Duhu so vsak torek po večerni maši v 
domu M&M.

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

8.4.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Jerneja Kunc in Tadeja Gnezda
15.4.  Veronika Kavčič in Franja Tušar  Branka in Klemen Jereb
22.4.  Nevenka Malavašič in Cilka Jereb  Ema Kavčič in Karin Hladnik

Pogrebne maše za april  Jerneja Kunc

 Ministriranje:
Teden od 8.4. do 15.4. Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 15.4. do 22.4. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 8, od 7.4. do 13.4.  sk. 9, od 14.4. do 20.4.  sk. 10, od 21.4. do 27.4.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu

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

Oznanila od 8.4.2018 do 22.4.2018, Leto XIV. št. 7/330
OZDRAVLJENA PRETEKLOST, OBETAVNA PRIHODNOST

Velika noč prinaša upanje
Veselo veliko noč! Danes se bodo ljudje po vseh cerkvah na na svetu zbrali in

prisluhnili starodavnemu oznanilu, da je Kristus vstal. To je najpomembnejši dan,
ko se veselimo Jezusovega vstajenja in naše osvoboditve od greha in smrti. 

Velika noč je nenavadna. Je praznovanje nečesa, kar se je zgodilo pred dva
tisoč  leti,  vendar  vstajenja  ne praznujemo le  kot  zgodovinskega dogodka.  Ko
rečemo »Kristus je vstal«, se veselimo, da vstali Jezus še naprej dan za dnem
rešuje ljudi. Spominjamo se njegove obljube, da bo z vsakomer izmed nas »vse
dni do konca sveta.« (Mt 28,20). Veselimo se tudi njegove obljube, da bo spet
prišel  v  slavi  in  nas  vzel  s  seboj  v  nebesa.  Zato  je  velika  noč  praznovanje
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ob enem. 

Zgodba  upanja. Ena  najboljših  ponazoritev  takega  upanja  je  zgodba
Jezusovem srečanju z  učencema na poti  v  Emavs (prim. Lk 24,13-35).  Vsi  jo
poznamo. Vemo, da je Jezus srečal učenca, ki sta na velikonočno jutro hodila v
Emavs, Vendar ga nista prepoznala. Vemo, da sta bila žalostna, ker so ga križali.
Vse njuno upanje se je razblinilo. Mislila sta, da je Mesija, zdaj pa se je zdelo, da
je  bil  le  še  eden  izmed gorečih  učiteljev.  Ko  so  skupaj  hodili,  jima  je  Jezus
razlagal. Da je božji načrt že od začetka vključeval Odrešenikovo smrt. Pojasnil
jima je,  da so Mojzes in preroki  pripovedovali  o tem načrtu in da mu je bilo
usojeno vstati  od mrtvih. Jezusove besede so bile tako prepričljive, da sta ga
povabila na večerjo. Ko je blagoslovil kruh, so se jima odprle oči in spoznala sta,
kdo je. Osupla in navdušena sta odhitela nazaj v Jeruzalem ter to povedala Petru
in drugim. Med vračanjem sta učenca spoznala, da je njuno srce gorelo, ko se je
pogovarjal z njima (prim. Lk 24,32). Njuno upanje se  je znova razvnelo, ko jima
je na nov način pripovedoval o preteklosti. To upanje je svetleje zasijalo, ko jima
je razkril  veličastni  Božji  načrt  za njuno prihodnost.  Vesele  novice so izbrisale
žalost. Ko je Jezus blagoslovil in prelomil kruh, sta znova zaživela. Pripravljena sta
bila spet hoditi za njim. >>

http://zupnija.rovte.eu/

