3. Velikonočna nedelja

4. Velikonočna nedelja – Nedelja dobrega Pastirja

Evangelij: JEZUS DA APOSTOLOM JESTI
Jn 21,1-14
Evangelij po Janezu
Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je
takóle: Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane,
Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter
jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in
stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu,
vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj
prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno
stran čolna in boste našli. « Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti
učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da
je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi
učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od
brega, le kakih dvesto komolcev.
Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus
jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in
potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih
je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden
izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod.
Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da
se je Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih.

Evangelij: DOBRI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE
Jn 10,27-30
Evangelij po Janezu
Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za
menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal
iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz
Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.«

Mašni nameni od 5.5.2019 do 11.5.2019:

Začetek tedna molitve za duhovne poklice
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Jereb in starši Lebar, Rovte 41c
14h - Šmarnična pobožnost, litanije Matere božje z blagoslovom
ponedeljek, 6.5. Sv. Dominik Savio, dijak
19h  starši Petkovšek, Konrad in Zdravka Trpin, Rovte 18b
19h  Franc Jurca, trideseti dan, Petkovec 17
torek, 7.5.
Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik
sreda, 8.5.
19h  Jože Treven, obletna in godovna, Rovte 4a
Sv. Katarina Bolonjska, devica
četrtek, 9.5.
19h  Rozalija in Valentin Gantar, Rovte 41a
Antonin, škof
petek, 10.5.
19h  starši Rupnik in  iz družine Rupnik, Rovte 91
Marija, Mati in Kraljica na Vejni, god
sobota, 11.5.
19h  Štefanija Maček, sosedje, Petkovec 43
nedelja, 5.5.

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Isto se zgodi, ko srečamo osebo, s katero se želimo poročiti, ali ko prvič začutimo
privlačnost posvečenega življenja: doživimo presenečenje nekega srečanja in v
tistem trenutku nas spreleti obljuba veselja, sposobna izpolniti naše življenje. Tisti
dan ob Galilejskem jezeru se je Jezus srečal z ribiči in prekinil "ohromelost
normalnosti" (Homilija XXII. svetovnega dneva posvečenega življenja, 2. februarja
2018). In takoj jim je dal obljubo: "Naredil vaju bom za ribiča ljudi" (Mr 1,17). >>

Mašni nameni od 12.5.2019 do 19.5.2019:

nedelja, 12.5. Nedela duhovih poklicev
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Marija, obletna, Anton in Janez Treven
Petkovec 46; 14:30 na Petkovcu – šmarnice in Litanije Matere
božje z blagoslovom
ponedeljek,
Fatimska Mati božja, god
13.5.
19h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, Petkovec 56
torek, 14.5.
Bonifacij, mučenec
19h vsi  domobranci iz Rovt, Rovte 96
sreda, 15.5.
Pahomij, mučenec, Zofija (Sonja), mučenka
Svetovni dan Družine
19h – v zahvalo Materi božji in za zdravje
četrtek, 16.5.
Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
19h  Ivan Cigale, godovna in  Ivanka Cigale, Rovte 104d
petek, 17.5.
Sv. Jošt, duhovnik, puščavnik
19h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17
sobota, 18.5.
Janez I., papež in mučenec
19h  Marija Glogovšek, Petkovec
nedelja, 19.5. 5. Velikonočna nedelja
7:30h – za farane
10h  Vinko Treven, obletna, Rovte 6; Prvo sveto obhajilo

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Gospodov klic torej ni vdor Boga v našo svobodo; ni neka "kletka" ali breme,
naloženo na naša ramena. Nasprotno, to je ljubeča pobuda, s katero nam Bog prihaja
naproti in nas vabi, da vstopimo v veliki načrt, ki ga želi deliti z nami. Pred našimi
očmi razkrije obzorje širšega morja in obilnega ribolova.
Predvsem mislim na klic h krščanskemu življenju, ki ga vsak od nas prejme pri krstu
in ki nas spominja, da naše življenje ni naključje, temveč dar: da smo ljubljeni Božji
otroci, zbrani v veliki družini Cerkve. Prav v cerkveni skupnosti se krščansko življenje
rodi in razvija, predvsem z liturgijo, ki nas uvaja v poslušanje Božje besede in v milost
zakramentov; v njej smo se že od zgodnjega otroštva uvajali v umetnost molitve in
bratske delitve. Prav zato, ker nas prerodi za novo življenje in nas vodi h Kristusu, je
Cerkev naša mati; zato jo moramo ljubiti tudi takrat, kadar na njenem obličju
zaznamo gube krhkosti in grehov, in moramo sodelovati pri tem, da bo vedno lepša in
svetlejša ter s tem priča Božje ljubezni v svetu.

Iz Vatikana, 31. januarja 2019, na god sv. Janeza Boska

Frančišek

Ostala oznanila
* Od 3 velikonočne nedelje do 4. velikonočne nedelje »obhajamo:
»Teden molitve za duhovne poklice«. Naslov prošnje je: Od vidnega k
nevidnemu. Za vsak dan so določene posebne prošnje za vse potrebe. Za to
nedeljo je papež Frančišek napisal posebno poslanico z naslovom: »Pogum
tvegati za božjo obljubo. Na našo slovenske Cerkev je še prav potrebna
prošnja: »Prosite Gospodarja žetve, da prošnje delavcev na svojo žetev«.
* Na 4. velikonočno nedeljo je maša ob 10h na Petkovcu. Tam je tudi
darovanje za potrebe cerkve in popoldne ob 14:30h bodo v cerkvi
Šmarnice in litanije Matere božje z blagoslovom.
* Spovedovanje prvoobhajancev bo:
v ponedeljek 13. 5. namesto verouka za 3 razred, skupina A
in v sredo ob 15h za 3 razred, skupina B.
Prilika za spoved za starše bo v petek od 18h dalje in med mašo.
Vaje za vse prvoobhajance bo v petek 17.5. po večerni maši in
šmarnicah v cerkvi.
* V sredo 15. 5. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja je mesec maj: Oblikovanje in usposabljanja župnijskih
sodelavcev, Najše poslanstvo št. 50, str. 32.
* Slovesnost prvega svetega obhajila bo na 5. vel. nedeljo 19.5. ob 10h.
* Prenova v Duhu Logatec vabi na Sveto mašo za ozdravitev družinskega debla,
slavljenje in molitev nad posameznikom v nedeljo 19. 5. ob 19h v cerkev v
Dolnji Logatec.
Redna srečanja Prenove v Duhu so vsak torek po večerni maši v domu M&M.
Župnijske Karitas Rovte vabi na praznovanje 25 letnice delovanja v
soboto 1. junija ob 8h. Sveto mašo s somaševanjem duhovnikov bo
daroval nadškof msgr. Stanislav Zore.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
5.5. Ema Kavčič in Marja Čuk
12.5. Vilma Kunc in Cilka Jereb
Karin Hladnik in Veronika Kavčič
19.5. Ema Kavčič in Marija Lukančič
Starši prvoobhajancev
Pogrebne maše za mesec maj
Helena Rupnik
Ministriranje:
Teden od 5.5. do 12.5.
Teden od 12.5. do 19.5.

Anže Treven in Anže Treven
Lovro Benedičič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 18, od 4.5. do 10.5.
sk. 19, od 11.5. do 17.5. sk. 20, od 18.5. do 24.5.
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 5.5.2019 do 19.5.2019, Leto XV. št. 9/358

Poslanica papeža Frančiška
za 56. svetovni dan molitve za duhovne poklice
Pogum tvegati za Božjo obljubo
Dragi bratje in sestre!
Potem ko smo lani v oktobru doživeli živahno in rodovitno izkušnjo sinode,
posvečene mladim, smo pred kratkim v Panami obhajali 34. svetovni dan mladih. Dva
velika dogodka, ki sta Cerkvi omogočila, da je prisluhnila tako glasu Duha kot življenju
mladih, njihovim vprašanjem in skrbem, ki jih bremenijo, njihovim težavam in
njihovim upom.
Na podlagi tega, kar sem imel priložnost deliti z mladimi v Panami, želim na
svetovni dan molitve za duhovne poklice razmišljati o tem, kako nas Gospodov klic
naredi za nosilce neke obljube in hkrati zahteva pogum, da tvegamo z Njim in Zanj.
Na kratko želim razmišljati o teh dveh vidikih –o obljubi in tveganju –,tako da skupaj z
vami kontempliram evangeljski prizor o poklicu prvih učencev ob Galilejskem jezeru
(Mr 1,16–20).
Dva para bratov,Simon in Andrej skupaj z Jakobom in Janezom, kiopravljajo svoje
vsakdanje delo kot ribiči. V tem napornem poklicu so se naučili zakonov narave in
včasih, ko so bili vetrovi nasprotni ter so valovi udarili ob njihove čolne, so se jim
morali zoperstaviti. Kdaj pa kdaj je bil njihov trud nagrajen z obilnim ulovom, drugič
spet so se lahko trudili vso noč, pa niso napolnili mrež ter so se vrnili na obalo
utrujeni in razočarani.
Velik del življenja je tak. Vsak od nas skuša uresničiti svoje najgloblje želje, se
ukvarja z dejavnostmi, za katere upa, da bodo rodovitne, in se poda v "morje"
možnosti, da bi našel pravo pot, na kateri bi mogel zadovoljiti svojo žejo po sreči.
Včasih uživamo v dobrem ulovu, drugič, nasprotno, moramo zbrati pogum, da
obvladamo krmilo čolna, ki ga premetavajo valovi, ali pa smo razočarani, ko vidimo
naše prazne mreže.
Kakor v zgodovini vsakega klica tudi v tem primeru evangelij govori o srečanju.
Jezus hodi, vidi ribiče in se jim približa ...
>>

