
4. Velikonočna nedelja – Nedelja Dobrega Pastirja
Evangelij: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE OVCE Jan 10,11-18

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 22.4.2018 do 28.4.2018:
nedelja, 22.4. 7:30h – za farane

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

ponedeljek, 23.4. Sv. Jurij, mučenec, glavni zavetnik Ljubljane
19h  Marija Jereb in vsi  iz družine Jereb in starši Lebar,  

obletna, Rovte 41c
torek, 24.4. 19h  Alojzij in Pavla Jurca, obletna, Petkovec 19
sreda, 25.4. Sv. Marko, evangelist, praznik

18:30h začetek Markove procesije; 
 Ljudmila Petkovšek, obletna 
in vsi  Petkovšek in Mateja Lapajne, Rovte 129c

četrtek, 26.4. 19h  iz družine Lukančič, Rovte 127
petek, 27.4. Blažena Hozana Kotorska

19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35
sobota, 28.4. Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec

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

OZNANJEVANJE: 
kateheza, poučevanje verouka; vodenje in sodelovanje v župnijskih

skupinah (zakonska,  svetopisemska,  molitvena);  Vodenje  birmanske
skupine; pomoč pri pripravi župnijskega lista; oratorij; razne delavnice
za starše in otroke; miklavževanje; trikraljevska akcija; priprava raznih
dogodkov  s  katerim  posredujemo  Evangelij  in  krščanske  vrednote;
priprava  raznih  projektov,  ki  imajo  za  svoj  cilj  oznanjevanje  in
pričevanje;  medijske  objave  dogodkov  (časopis,  radio,  TV);  stiki
sodelovanja s širšo družbeno skupnostjo (šola, občina..); digitalizacija:
podpora  portala  za  redne  dejavnosti  (prijave,  nadomeščanja  ob
obveščanju o delu v skupinah, ozaveščanje in prenos znanja; urejanje
spletne strani župnije, FB profila  župnije,  twiter, instagram, snapckat.

ŽUPNIJSKA PISARNA: 
pomoč  pri  prepisih  matičnih  knjig;  pomoč  v  župnijski  pisarni;

računovodstvo;  urejanje  župnijskega  koledarja;  pomoč  pri  pripravi
župnijske statistike; popis župnijskega inventarja.
***************************************************************************************

Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 10, od 21.4. do 27.4.  sk. 11, od 28.4. do 4.5.  sk. 12, od 5.5. do 11.5.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu

5. Velikonočna nedelja
Evangelij: KDOR OSTANE V MENI IN JAZ V NJEM, TA RODI OBILO SADU  Jan 15,1-8

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 29.4.2018 do 6.5.2018:
nedelja, 29.4. Sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica, 

sozavetnica Evrope
7:30h – za farane
10h  Kolencovi, godovna, Petkovec 28
10h – Maša na Hlevnem Vrhu

ponedeljek, 30.4. Sv. Pij V., papež
19h  Erna Košir in Mari Čuk, Rovte

torek, 1.5. Sv. Jožef delavec, praznik
Začetek šmarnične pobožnosti
 8h  Neža Filipič, obletna, Janez Filipič 

in Franc Zakrajšek, Rovte 17
sreda, 2.5. Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj

19h  Marija Anžur, obletna, Rovte 113
četrtek, 3.5. Sv. Filip in Jakob, apostola, praznik

19h vsi  iz družine Gantar, Rovte 165
petek, 4.5.
Prvi petek

Sv. Florijan, mučenec
18h začetek Florijanove procesije na Praprotno Brdo

sveta maša v čast sv. Florijanu, Praprotno Brdo 3
sobota, 5.5. 
Prva duhovniška

19h vsi  Pivk in Marija Horvat, obletna, Rovtarske Žibrše 27

nedelja, 6.5. 6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma
7:30h – za farane
10h  Jože in Gabrijela Kržišnik, Rovte 5a
14h – Šmarnična pobožnost in Litanije

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

22.4.  Nevenka Malavašič in Cilka Jereb  Ema Kavčič in Karin Hladnik
25.4. Ob 19h – Matjaž Gnezda
29.4.  Vilma Kunc in Tadeja Gnezda  Meta Malavašič in Mojca Skvarča
4.5.  Na Prarotnem Brdu – Franja Tušar
6.5.  Marija Lukančič in Franja Tušar  Helena Rupnik in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za mesec april  Jerneja Kunc
Pogrebne maše za mesec maj  Cilka Jereb

 Ministriranje:
Teden od 22.4. do 29.4. Blaž in Gašper Lukančič
Teden od 29.4. do 6.5. Matic Treven in Anže Treven

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* 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.

* V ponedeljek, 23. 4. bo po sveti maši srečanje za starše birmancev.
* V sredo 25. 4. goduje Sveti Marko, pisatelj in avtor drugega Evangelija. Ob 

18:30h je začetek Markove procesije pri cerkvi. Procesija bo šla skozi 
naselje Rovte. Po procesiji je sveta maša. To je prva od treh prošnjih procesij.

* Na 5 velikonočno nedeljo 29.4. je sveta maša ob 10h na Hlevnem Vrhu, župnija 
Sveti trije kralji.

* Z mesecem majem, ki je posvečen Jezusovi Materi Mariji, pričenjamo 
Šmarnice. Ta dan obhajamo god Svetega Jožefa delavca. Letošnje šmarnice je 
napisala Urška Smerkolj z naslovom: Živeti za Boga in bližnje. Branje nam  
govori o življenju in delu Friderika Ireneja Barage. Mineva 150 let od njegove 
smrti, zato je prav, da v jubilejnem letu namenimo posebno pozornost temu 
velikemu misijonarju in našemu svetniškemu kandidatu, ki je deloval med 
Severno Ameriškimi Indijanci. Reševal je njihove duše, se boril za njihov obstoj 
ter ohranitev njihove kulture in jezika. Zanje je bil pripravljen narediti vse, tudi 
če je to zahtevalo velike napore in odpovedi sebi. Z veliko gorečnostjo je sledil 
božji volji in bil do konca zvest svojemu poslanstvu.

* V petek 4. 5. goduje Sveti Florijan, zavetnik gasilcev. Ob 18h  bo šla 
Florjanova procesija iz Rovt v cerkev na Praprotno Brdo, kjer bo sveta 
maša in pri maši tudi šmarnice.
Ta dan je tudi prvi petek, zato bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in starejše po domovih. 

* V soboto 5. 5. bo od 15h do 16h v veroučni učilnici preverjanje 
Slomškovega bralnega priznanja. 

* Na prvo soboto 5. 5. bo maša ob 19h, po njej litanije Matere božje, molitev 
za nove duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim.

* Šmarnice bodo ob delavnikih med sveto mašo, ob nedeljah pa  ob 14h v cerkvi 
kot samostojno bogoslužje.

* 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.

Slovesnost ob ponatisu knjige msgr. Janeza Hladnik »Od Triglava do 
Andov« bo v nedeljo 24. junija. Ob 15h bo somaševanje vodil upokojeni 
ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, po njej bo v Domu krajanov Rovte, 
predstavitev razširjena izdaja ponatisa knjige s kulturnim programom. 
Knjiga kot zgodovinski zapis, spada med pomembnejši zapis nekega 
preteklega časa. Kljub dejstvom, da je Hladnik živel in delal v zelo 
oddaljeni deželi nam dokaj pristno prikaže življenje v naši župniji in 
širše v Sloveniji. Lepo ste povabljeni k donaciji za izdajo knjige.
NLB d.d. SI56 0202 5009 2511 429 Namen:Donacija Sklic:SI00 2018-1

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

Oznanila od 22.4.2018 do 6.5.2018, Leto XIV. št. 8/331

KAKO PA LAHKO JAZ POMAGAM V ŽUPNIJI

V  župniji  poteka  več  dejavnosti,  ki  jih  opravljajo  laiki.  Čim  več
sodelovanja  laikov,  bolj  je  župnijsko  občestvo  živo  in  dejavno.
Področja,  kjer  se  laiki  udejstvujejo  so:  Bogoslužje,  Karitativna
dejavnost,  oznanjevanje,  skrb  za  živo  občestvo,  gospodarstvo,
župnijska pisarna. 

BOGOSLUŽJE: 
čiščenje bogoslužnih prostorov, zakristije; krašenje cerkve; pranje in

likanje  cerkvenega  perila  (prti,  prtički...);  cerkveno  petje  (organisti,
pevovodje,  pevci,  instrumentalisti);  oblikovanje  sodelovanja  pri
bogoslužju; branje beril, prošenj, oblikovanje branja uvodov in zahval;
usposabljanje bralcev beril, priprava bralcev; skrb za projekcijo (pesmi
PPT); vodenje in sodelovanje pri molitveni uri; vodenje molitve rožnega
venca;  vodenje  in  sodelovanje  pri  ljudskih  pobožnostih:  križev  pot,
šmarnice,  »Marijo  nosijo«;  odklepanje  in  zaklepanje  cerkve  in
»varovanje«  cerkve;  skupina  za  ministrante;  ministriranje;
mežnarjenje; pobiranje pušice; zvonjenje in pritrkovanje: ozvočenje v
cerkvi in na pokopališču.

KARITATIVNA DEJAVNOST: 
obisk  starejših,  bolnih  in  ljudi  v  stiski  na  domu;  vodenje  in

sodelovanje   v  Župnijski  Karitas;  med  soseska  pomoč,  še  posebej
starejšim; priprava srečanj, ki lajšajo stisko in osamljenost; nudenje
možnosti  pogovora,  svetovanje  ljudem  v  stiski;  konkretna  pomoč
mladim družinam, mamicam, obisk družin ob rojstvu otroka; prevoz
starejših k sveti maši, v zdravstveni dom, v trgovino; medgeneracijska
srečanja.  >>


