
6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma
Evangelij: NA JEZUSOVO PROŠNJO PREJMEMO SVETEGA DUHA Jan 14,15–21

Tisti  čas  je  rekel  Jezus  svojim  učencem:  »Če  me  ljubite,  boste  spolnjevali  moje
zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas
vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga
poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k vam. Še
malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi.
Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje
zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga
bom ljubil in se mu razodél.«

 Mašni nameni od 17.5.2020 do 23.5.2020
nedelja, 17.5. 7:30h – za farane

10h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17
ponedeljek, 18.5. Sveti Janez I., papež in mučenec – Prošnji dan

19h  Marija Trepal, obletna, Ludvik in Janez, dano iz Logatca
torek, 19.5. Prošnji dan

19h  Vinko Treven, obletna, Rovte 6
sreda, 20.5. Sveti Bernardin Sienski, duhovnik – Prošnji dan

19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130
četrtek, 21.5. Gospodov vnebohod, slovesni praznik

19h  Slavko Šinkovec, Rovte 44
petek, 22.5. Sveta Joahima Vedrunska, redovnica

19h – v čast Materi božji v zahvalo, Rovte 125
sobota, 23.5. Janez de Rossi, duhovnik

19h  starši Jereb in sorodniki, Rovte 133
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Vstali smo s Kristusom Čudovite resnice, kajne? Kdo bi si mislil, da bi
se Vsemogočni tako potrudil le, da bi nas rešil? Toda ta zakrament nam ne
izmije samo grehov. Ne združimo se samo z Jezusovo smrtjo, ampak tudi z
vstajenjem. Apostol Pavel je povedal Kološanom: »S krstom ste bili namreč
pokopani skupaj z njim, v njem ste bili tudi obujeni, po veri v delovanje Boga,
ki ga je obudil od mrtvih« (Kol 2,12).

Krst nas ni le očistil, temveč nas je povzdignil v novo življenje. Dal nam je
delež Božje moči, da se lahko osvobodimo greha. Sveti Duh se je izlil v naša
srca, da smo postali nova stvaritev, in nam omogočil, da smo sprejeli Božjo
pot miru in čistosti ter se odrekli grehu, sebičnosti in napuhu. 

Izkušnje nas seveda učijo, da v boju proti grehu nismo vselej uspešni. S
krstom smo sicer  premagali  izvirni  greh,  toda naša človeška narava je  še
vedno ranljiva. Še zmeraj smo nagnjeni h grehu, ki se imenuje »poželjivost«.
Vse življenje se moramo boriti z njim. Toda ni treba, da se skušnjavi upiramo
sami. Kristus po krstu živi v nas. On je naše upanje svobode in slave – če se le
obrnemo k njemu in ga prosimo, naj nas napolni z milostjo (prim. Kol 1,27)

Majski esej, »Krščeni v Kristusa« Beseda med nami 3/2020, str. 4-7

7. Velikonočna – Nedelja sredstev družbenega obveščanja
Evangelij: OČE NAJ PROSLAVI SVOJEGA SINA Jan 17,1–11a

Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega
Sina, da Sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno
življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega
resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s
tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri
sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi,  preden je bil  svet. Razodél sem tvoje ime
ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.
Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni
so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, in verovali, da si me ti poslal. Jaz
prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje
je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu; oni so na
svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da
bodo eno kakor midva.«
 Mašni nameni od 24.5.2020 do 31.5.2020:

nedelja, 24.5. Marija Pomočnica kristjanov - Marija Pomagaj, 
slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Jože in Fani Leskovec, Petkovec 37

ponedeljek, 25.5. Sveti Beda Častitljivi, duhovnik in učitelj
19h  Ivanka Logar in  Tišlerjevi, Rovte 89a

torek, 26.5. Sveti Filip Neri, duhovnik
19h  Marija Glogovšek, Petkovec, dano Petkovec 35

sreda, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, mučenec
19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a

četrtek, 28.5. 19h  Viljema Treven, godovna, Petkovec 38
petek, 29.5. Sveti Maksim Emonski, škof

19h  Rudolf Albreht in Vinko, godovna, Praprotno Brdo 6
sobota, 30.5. Sveti Kancijan, Kancijanila in Kancij, mučenci

19h  Anton Trpin in Matilda Trpin, Rovtarske Žibrše 5
nedelja, 31.5. Binkoštna nedelja, slovesni praznik

Konec velikonočnega časa
Praznik Marijinega obiskanja
Sklep šmarnične pobožnosti
7:30h – za farane
10h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9

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



Izgradnja novega župnišča v Rovtah
Dragi župljani in krajani. Lepo je videti, kako napreduje izgradnja našega novega župnišča.
Dela tečejo  po načrtovani  dinamiki  in  naših  možnostih.  Zahvaljujemo se Vam,  da nam
pomagate in nas pri tem podpirate tako z dobro besedo, finančno podporo ali molitvijo.
Župnišče dobiva končno podobo vendar znotraj še mnogo manjka…

PROŠNJA: da bi lahko z deli nadaljevali se ponovno obračamo na vse župljane in krajane s
prošnjo, da dobrovoljno, po lastni presoji in zmožnostih, darujete denarna sredstva, ki jih
lahko donirate osebno ali preko banke:
Podatki za izpolnjevanje položnic ali nakazila preko spletnih bank:
Namen: Donacija župnišče, Koda namena: CHAR
IBAN prejemnika: SI56 0202 5009 2511 429, Sklic: S00 2019-01
Ime, ulica in kraj prejemnika: Župnija Rovte, Rovte 95, 1373 Rovte

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

17.5.  Vilma Kunc in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
21.5. Ob 19h – Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda
24.5.  Marija Lukančič in Marja Čuk  Tomaž Jereb in Jerneja Kunc
31.5.  Franja Tušar in Ema Kavčič  Matevž Lukan in Nevenka Malavašič

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

 Ministriranje:
Teden od 17.5. do 24.5. Anže Treven
Teden od 24.5. do 31.5. Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 3, od 16.5. do 22.5.  sk. 4, od 23.5. do 29.5.  sk. 5, od 30.5. do 5.6.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 17.5.2020 do 31.5.2020, Leto XVI. št. 10/385
Krščeni v Kristusa

S Kristusom lahko vse premagamo
Vsako  nedeljo  pri  maši,  ko  izgovarjamo  veroizpoved,  v  en  glas  izpovedujemo,  da

priznavamo »en krst v odpuščanje grehov«. Nato v velikonočnem času ta krst priznavamo
posebej živo: z blagoslovljeno vodo. Teden za tednom se v tem času spominjamo dne, ko
so nas prvič  oblili  s krstno vodo. Spominjamo se dne, ko  smo prvič  izpovedali  vero v
Jezusa ali so to namesto nas storili naši botri. To je bil dan, ko smo bili očiščeni grehov in
smo prišli v Božje kraljestvo. Zakaj torej Cerkev tako močno povezuje zakrament krsta in
velikonočni čas? Zakaj ob Jezusovem vstajenju pomislimo na svojo pridružitev Cerkvi? O
tem vprašanju bomo premišljevali v eseju. Ogledali si bomo vez, ki jo krst ustvari med
Jezusom in nami – zlasti vez med našim vsakdanjikom ter Jezusovo smrtjo in vstajenjem.

Umrli smo s Kristusom Začnimo s Svetim pismom. Apostol Pavel nam je v Pismu
Rimljanom povedal, da smo pri krstu združeni z Jezusom v smrti na križu (prim. Rim 6,3).
Pavel pravi, da je Jezus, ko je umrl, umrl »zaradi greha enkrat za vselej« (Rim 6,10). Ker
smo združeni s Kristusom, so z njim umrli tudi naši grehi. Prav tako kazen zanje. Ko je na
križu  vzkliknil:  »Izpolnjeno  je,«  tega  ni  storil  zaradi  dramatičnega  učinka  (Jn  19,30).
Oznanjal  je  resnico,  ki  je  milijardam ljudi  spremenila  življenje.  Greh  je  bil  pokončan,
človeštvu je bilo odpuščeno in vrata v nebesa so se odprla. 

V Jezusovem križu in našem krstu vanj je dovršenost. Poleg odpuščanja grehov smo
očiščeni tudi izvirnega greha. Krstna voda je izbrisala tudi naše pomanjkanje zaupanja v
Boga, naše prvinsko hlepenje, da bi sebe postavili  pred Jezusa in njegovo voljo (prim.
Katekizem katoliške Cerkve, 397–398). Zdaj za nas ni več obsodbe, ki jo je povzročil izvirni
greh (prim. Rim 8,1).

Katoličani verujemo, da so zakramenti živa znamenja, ki nas lahko resnično povežejo z
Jezusovim  življenjem.  Maša  nas  poveže  z  zadnjo  večerjo,  pri  kateri  lahko  prejmemo
Kristusovo telo in kri. Krst nas vrne na križ ter nam da delež svobode in odrešenja, ki ju je
Jezus pridobil za nas. Zdi se, da nas zakrament »vstavi« v Kristusa, ko je daroval življenje
za nas. Ali če si sposodimo podobo iz Duše Kristusove, priljubljene molitve iz 14. stoletja,
smo se skrili v njegove rane in njegova brezmadežna nedolžna kri nas je napojila ter nas
očistila grehov in krivičnosti. >>


