
4. Velikonočna nedelja – Nedelja Dobrega Pastirja
Evangelij: JEZUS JE PASTIR IN VRATA K OVCAM Jan 10,1-10

Tisti čas je rekel Jezus: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne vstopi v ovčjo stajo
skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je
pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po
imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim,
ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne
poznajo glasu tujcev.« Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril.
Jezus je znova spregovóril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi,
ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata.
Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat
prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi
ga imeli v obilju.«
 Mašni nameni od 3.5.2020 do 9.5.2020
nedelja, 3.5. Nedelja Duhovnih poklicev; Sv. Filip in Jakob, apostola

7:30h – za farane
10h  Marija Treven, obletna in Anton in Janez, Petkovec 46

ponedeljek, 4.5. Sveti Florijan, mučenec
19h – v čast Svetemu Florijanu, Praprotno Brdo 3

torek, 5.5. 19h  Frančiška Treven in Jože in Martin Pavlin, Rovte 13
sreda, 6.5. Sveti Dominik Savio, dijak

19h  Ljudmila Petkovšek, obletna, Rovte 131
četrtek, 7.5. 19h  iz družine Rupnik, Rovte 91
petek, 8.5. Obletnica posvetitve stolnice, praznik

19h  Slavko Šinkovec in Anka Brenčič, obletna, Rovte 44
sobota, 9.5. Ludovika de Marillac, redovnica

 8h – po namenu, Rovte 50b
16h  Marjan Pišljar, pogrebna maša, Rovtarske Žibrše 35

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Takrat je pred Bogom prvič  izrekla iskreno molitev:  »Če si,  bi  te rada spoznala!« Nič
posebnega se ni zgodilo, vanjo pa sta se naselila mir in gotovost, da je Bog živ, prisoten,
da jo ima rad in je bil vedno z njo. Začutila je tudi močno željo, da bi ga bolje spoznala.
Pred tem je prebirala o različnih religijah, vendar je sedaj razumela, da je spremembo v
njeni notranjosti sprožil Jezus. V njej se je prebudil nekakšen duhovni nagon, ki jo je vabil
k maši in ostalim zakramentom ter se je v prihodnjem letu s sveto birmo še povečal. Ana
je prepričana, da ji je prav ta zakrament pomagal vztrajati v veri, ko se je morala boriti
zanjo.  Zaradi  pogostega obiskovanja maše ji  je  na primer  začela nasprotovati  mama.
Včasih se je v cerkev odpravila s pretvezo, da gre v knjižnico.  Sošolka je Ani vedno
stala ob strani. Pomagala ji je pri pripravi na spoved, napisala ji  je listke z
molitvami, jo spremljala na duhovnih vajah …

Danes Ana vztraja na poti za Kristusom. Veruje in opaža mala znamenja, da
je njen odgovor Bogu blagoslov tudi za njeno mamo, ki kaže večjo odprtost za
duhovno.          Marija Krebelj - je posvečena sestra v skupnosti Emanuel

Beseda pričevanja, Magnificat 5/2020, str. 17-18

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

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v
Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi
vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom
spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem,
poznate.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?«

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot
po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in
videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«

Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl
mene, je videl Očeta. Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v
Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki
je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega
ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame,
bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem
jaz k Očetu.«
 Mašni nameni od 10.5.2020 do 17.5.2020:

nedelja, 10.5. 7:30h – za farane
10h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2

ponedeljek, 11.5. Sveti Pankracij, mučenec
19h – Ustanovna maša za leto 2020

torek, 12.5. Sveti Leopold Mandić, duhovnik
19h vsi  Rupertovi, Petkovec 13

sreda, 13.5. Fatimska Mati božja, god
19h  Marica Mlinar, dano Rovte 7

četrtek, 14.5. Sveti Bonifacij, mučenec
19h  Marjan Pišljar, osmi dan, Rovtarske Žibrše 35

petek, 15.5. Sveti Pahomij, opat; Svetovni dan družine
19h  Viktor Schweiger, duhovnik

sobota, 16.5.
prva duhovniška

Sveti Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
 8h  Ivanka Cigale, godovna, Rovte 104d

nedelja, 17.5. 6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma
7:30h – za farane
10h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17

********************************************************
Dodatna  obvestila  in  spremembe  spremljajte  na  spletni
strani župnije Rovte: http://zupnija.rovte.eu
********************************************************
Slovenska škofovska konferenca
Novice, obvestila, določila povezana z epidemijo COVID19
https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk



Ostala oznanila
* V ponedeljek 4. maja obhajamo god svetega Florijana, mučenca in zavetnika
gasilcev. Običajne  procesije in maše na Praprotnem Brdu ne bo, pač pa bo maša
v župnijski cerkvi.
Priporočimo se temu svetniku, naj nas varuje pred časnim in večnim ognjem.

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

3.5.  maše brez vernikov zaradi epidemije korona virus
10.5.  Franja Tušar in Ema Kavčič  Branka Jereb in Klemen Jereb
17.5.  Vilma Kunc in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za mesec maj  Vilma Kunc
Pogrebne pušice za mesec maj  Peter Istenič

 Ministriranje:
Teden od 3.5. do 10.5. Lovro Benedičič
Teden od 10.5. do 17.5. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 24, od 2.5. do 8.5. sk. 1. in 2, od 9.5. do 15.5. sk. 3, od 16.5. do 22.5.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
********************************************************

V ponedeljek se v cerkve vračajo svete maše z verniki

Slovenski  škofje  so  odločili,  da  se  s  ponedeljkom,  4.  maja
2020,  cerkve  ponovno  odprejo  za  bogoslužje  z  udeležbo
vernikov. Tako se bodo verniki lahko udeležili svetih maš in prejemali
nekatere  zakramente.  Cerkve  so  bile  omejeno  dostopne  od  13.
marca 2020, ko so škofje zaradi epidemije Covid-19 odpovedali
svete maše z verniki.

V  izogib  širjenju  epidemije,  za  ohranjanje  zdravja  vernikov  ter
slovenskega prebivalstva, so škofje, ob upoštevanju državnih predpisov
ter  predhodni  seznanitvi  pristojnih  državnih  ustanov,  sklenili,  da  se
svetih maš lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi
zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah bodo
morali ohranjati razdaljo 1,5 metra in prejemati obhajilo samo
na  roke.  Po  vsaki  sveti  maši  bo  potrebno  obvezno  prezračiti
cerkve. Škofje so tudi ponovno dovolili podeljevanje zakramenta krsta
in cerkvene poroke z največ 15 udeleženci. Cerkveni pogrebi se izvajajo
tako kot do sedaj ob upoštevanju državnih predpisov. 
Župnijski  verouk  je  do  nadaljnjega  še  vedno  odpovedan  in
poteka na daljavo.
********************************************************

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

Oznanila od 3.5.2020 do 17.5.2020, Leto XVI. št. 9/384

Če si …
Ana je bila krščena kot otrok, potem pa je z mamo hodila v cerkev zgolj ob praznikih.

Včasih je od babice, ki je bila verna, ali neke tete dobila kakšno podobico, z mamo pa sta
tu in tam molili  na družinskem grobu. Kljub temu se v otroštvu ni nikoli naučila celega
očenaša ali zdravamarije. 

V osnovni šoli jo je mama vpisala k verouku, vendar se je tam počutila tuje. Ko je za
domačo nalogo morala narisati  oltar,  jo je to spravilo v notranjo stisko. Kako bi  lahko
narisala nekaj, česar ni poznala? Tako je verouk opustila.

Radovedna  deklica  je  kljub  pomanjkanju  verske  vzgoje  predpostavljala,  da  je  svet
ustvaril Bog. Pogosto se je spraševala, zakaj je to storil. Zdelo se ji je, da bi za odgovor
lahko vedel  duhovnik.  V najstniških  letih se je to vprašanje razširilo  s  podvprašanjem:
»Zakaj sem jaz? Zakaj živim?« Tovrstna razmišljanja je še poglobila mamina bolezen.

Ob koncu osnovne šole ji je mama svetovala, naj se zaradi dobrih profesorjev vpiše na
katoliško gimnazijo. Ana se je temu najprej upirala, na informativnem dnevu pa je slišala,
da v katoliški šoli poleg krščanstva spoznavajo tudi druga verstva, kar jo je pritegnilo. V
srcu je začutila gotovost, da ji bo tam dobro. Nad njeno odločitvijo je bila presenečena celo
njena mama, ki ji je izbiro prvotno svetovala.

Na novi šoli so pouk vedno začeli s kratko molitvijo. Ana je potrebovala kar nekaj časa,
da se je naučila obrazec za molitev Slava Očetu, ki so jo ponavljali vsako jutro. Všeč ji je
bilo, da jo z vero nihče ni silil, čeprav se je udeleževala razrednih maš in drugih verskih
dejavnosti. Ker so v gimnaziji organizirali pripravo na prejem zakramentov, je na mamino
prigovarjanje pristopila k prvemu svetemu obhajilo. Čeprav tedaj še ni razumela, kaj je
bistvo tega zakramenta, se je po pogovorih s sošolko, ki je hodila k maši in je aktivno
živela svojo vero,tudi v njej sami naposled zbudila želja po prejemu evharistije.

Pritegnilo in vznemirjalo jo je sošolkino veselje. Ta prijateljica jo je nekoč povabila v
Medžugorje na festival mladih. Tam je poslušala predavanja in pričevanja, med molitvijo
pred Najsvetejšim pa se je lahko zazrla vase v tišini in miru. >>


