5. Velikonočna nedelja

6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma

Evangelij: NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI
Jn 13,31-35
Evangelij po Janezu
Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov
poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog
poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo časa bom še z vami. Novo
zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi
ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj
imeli ljubezen.«

Evangelij: SVETI DUH NAS UČI EVANGELIJ
Jn 14,23-29
Evangelij po Janezu
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in
moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se
ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
To sem vam povedal, dokler sem še med vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče
poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir
vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce
naj se ne vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k
vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. In
zdaj sem vam povedal, preden se zgodí, da boste verovali, ko se zgodí.

Mašni nameni od 19.5.2019 do 25.5.2019:

nedelja, 19.5. 7:30h – za farane
10h  Vinko Treven, obletna, Rovte 6
Prvo sveto obhajilo
14:30 – šmarnice in Litanije Matere božje z blagoslovom
Sv. Bernardin Sienski, duhovnik
ponedeljek,
19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130
20.5.
Sv. Krištof Magallanes, duhovnik
torek, 21.5.
19h  Amalija Merlak, obletna, Rovte 48
sreda, 22.5. 19h  Franc in Frančiška Brenčič, obletna, Petkovec 39
Sv. Janez de Rossi, duhovnik
četrtek, 23.5.
19h  Vilka Treven, godovna in brat Janez, Petkovec 38
Marija, pomočnica Kristjanov – Marija Pomagaj, praznik
petek, 24.5.
19h  Marija Blažič in Jože Blažič, godovna, Rovte 83
Sv. Beda častitljivi, duhovnik in učitelj
sobota, 25.5.
14:30 – Za srečen zakon
19h  Jože Leskovec, trideset dan, Petkovec 23
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Po nekaj tednih je začutila, da se ne želi več umreti, temveč noro živeti ter
odkriti načrt, ki ga ima Bog zanjo, saj je nekoč vodil Abrahama. Z branjem
Svetega pisma se je tako okrepila, da je lahko sama ponesla ljubezen drugim.
Prevetrila je svoje stare navade in prijateljstva ter se podala na novo pot.
Danes ji branje Svetega pisma še vedno prinaša okus po Božji nežnosti,
toplino in vsemogočnosti. Gotovo se lahko še znajde v stiski, vendar sedaj ve, da
Bogu ni nič nemogoče.
Marija Krebelj je posvečena sestra v skupnosti Emanuel
Magnificat 5/2019 - Beseda pričevanja
Ministriranje:
Teden od 19.5. do 26.5.
Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 26.5. do 2.6.
Anže Treven in Anže Treven
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 20, od 18.5. do 24.5. sk. 21, od 25.5. do 31.5. sk. 22, od 1.6. do 7.6.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

Mašni nameni od 26.5.2019 do 2.6.2019:
nedelja, 26.5.

Sv. Filip Neri, duhovnik
7:30h – za farane
10h  Avgust in Katarina Oblak, Rovte 5a
14h – šmarnice in Litanije Matere božje z blagoslovom
ponedeljek, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, mučenec, god
Prošnji dan
19h  Pavel Lukan, obletna in Frančiška Koščak, Rovte 129a
torek, 28.5.
19h  Gašper in starši Logar, Rovte 41a
Prošnji dan
sreda, 29.5.
Maksim Emonski
Prošnji dan
18:30h – začetek prošnje procesije od Petrovčeve kapela do
cerkve sv. Hieronima na Petkovcu
maša  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22
četrtek, 30.5.
Gospodov Vnebohod, slovesni praznik
8h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
19h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9
petek, 31.5.
Obiskanje Device Marije, praznik
Sklep šmarnične pobožnosti
Začetek Binkoštne devetdnevnice
19h  Andrej Merlak, obletna, Rovte 48
sobota, 1.6.
Začetek meseca posvečenega Srcu Jezusovemu,
pobožnost vrtnic
8h – v zahvalo 25. let delovanja Župnijske Karitas Rovte
mašuje nadškof msgr. Stanislav Zore
in  Franc Jurca, sorodniki
nedelja, 2.6.
7. Velikonočna nedelja
Nedelja sredstev družbenega obveščanja
7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, Rovte 29
16h – na Vrhniki, dekanijsko srečanje mešanih cerkvenih
pevskih zborov

Ostala oznanila
* V nedeljo 19. maja je pri maši ob 10h slovesnost prvega svetega obhajila.
* V četrtek 23. maja je v veroučilnici po maši srečanje za vse člane
Župnijske Karitas, pogovorili se bomo o našem praznovanju 25 letnice
in romanja BIS na Brezje.
* Na 6. Velikonočno nedeljo je pri obeh mašah pušica namenjena za socialno za
zavarovanje duhovnikov.
* V ponedeljek, torek in sredo obhajamo prošnje dneve. Prošnja procesija na
Petkovec bo v sredo 29. maja. Zberemo se ob 18:30h pri Petrovčevi
kapelici, nato procesijo v cerkev Sv. Hieronima, kjer bo sveta maša in
Šmarnice ter blagoslov vode za kropljenje.
* V četrtek 30. 5. je slovesni praznik, Gospodovega vnebohoda. Ki ga
obhajamo 40 dni po Veliki noči. Sveti maši bosta ob 8h in ob 19h.
Šmarnice bodo pri večerni maši.
* V soboto 1. junija bomo praznovali 25 let, odkar je bila 31. maja 1994
v župniji ustanovljena Župnijska Karitas Rovte. Sveta maša bo ob 8h
zjutraj, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof, msgr. Stanislav Zore ob
somaševanjem povabljenih duhovnikov.
Po maši bo srečanje v prostorih Stare šole, kjer bo kratek kulturni
program, pogled 25let Karitas Rovte in prijateljsko druženje.
* Župnijska Karitas Rovte organizira že 26. romanje na »51. romanje bolnikov,
invalidov in starejših na Brezje«, ki bo v soboto, 15. junija. Ob 10h bo
sveto mašo daroval mariborski nadškof, msgr. Alojzi Cvikl.
Odhod avtobusa iz Rovt iz pred cerkve je v soboto 15. junija 2019 ob
7. uri zjutraj. Večernice bodo v župniji KRIŽE, ter obiskali grob prejšnjega
župnika: Franc Dolžan. PRIJAVA: V župnišču po večernih mašah in po
telefonu: 01 750-10-59 ali Ronko: tel 040 522 140
* V soboto 1.6. je ob 11h obletna maša v Kočevskem Rogu pod Krenom. Odhod
avtobusa iz Rovt ob 7h zjutraj, prijavite se na Jur Bus tel: 041 721 99
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
starši prvoobhajancev
19.5. Ema Kavčič in Marija Lukančič
26.5. Nevenka Malavašič in Branka Jereb Helena Rupnik in Mojca Skvarča
29.5. 19h na Petkovcu – Vilma Kunc
30.5. 8h Marija Lukančič in Niko Skvarča 19h Tomaž Jereb in Veronika Kavčič
1.6. 8h Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda
2.6. Klemen Jereb in Cilka Jereb
Marja Čuk in Jerneja Kunc
Pogrebne maše za mesec maj
Helena Rupnik
Pogrebne maše za mesec junij
Tadeja Gnezda
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 19.5.2019 do 2.6.2019, Leto XV. št. 10/359
BESEDA PRIČEVANJA - Okus po Božji nežnost
Maša je danes mati štirih otrok in z družino živi v Ljubljani. Pred dvajsetimi leti
je Bog prek branja Svetega pisma njeno življenje prenovil in ga osmislil.
Čeprav je imela Maša vse zakramente in je hodila k verouku, pri štirinajstih
letih v Cerkvi ni več našla odgovor na temeljna bivanjska vprašanja. Odločila se
je, da jih bo poiskala sama. Praznino v sebi je poskušala zapolniti z branjem
filozofskih del, raziskovanjem umetnostne zgodovine in z glasbo. Spraševala se je,
kdo je Bog in ali je Jezus zgolj metafora. Čeprav je imela prijatelje in starše, je
hrepenela po globljem občutku, da je ljubljena, vendar to hrepenenjem ni bilo
potešeno niti, ko je našla fanta.
Brezup jo je pripeljal tako daleč, da je nekoč spala kar cele tri dni. Ko se je
zbudila, njeno stanje ni izboljšalo. Zaželela si je umreti. Neke noči je tavala po
ulicah in razmišljala, kako bi prekinila svoje trpljenje. Srečala je znanca, ki je bil
ves oblečen v belo. Začudeno ga je vprašala, kaj tako pozno dela zunaj. V
odgovor ji je postavil enako vprašanje. Prešinilo jo je: »Ničesar ne izgubiš, če mu
poveš resnico.« Danes v tem notranjem vzgibu prepozna delovanja Svetega
Duha. Mladeniču je razkrila, kakšne misli ji rojijo po glavi. Začel ji je govoriti o
Jezusu in njegovi ljubezni do nje. Kako ima z njo načrt, ki ga ne bo mogla nikoli
odkriti, če bo položila roko nase. Jezus jo tako ljubi, da je zanjo dal svoje
življenje. To je Maša do tedaj slišala prvič in jo je presenetilo.
Naslednjo jutro je fant že pozvonil na njeno vrata. Prinesel ji je Sveto pismo in
ji razložil, da v njem piše vse, o čemer sta sta se pogovarjala prejšnjo noč. Ko se
je lotila branja, knjige ni mogla več odložiti. Pritegnila jo je kot magnet. Ker je
brala cele dneve, je celo ves mesec zamujala na fakulteti. Vsak dan je na pozneje
preložila načrt, da bi končala svoje življenje. Prek Svetega pisma je spoznala, da
se Bog za človeka zanima osebno in da mu ni nemogoče. »Začela sem čutiti in piti
ljubezen, po kateri sem hrepenela vse življenje,« se spominja Maša.
>>

