
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Evangelij: JEZUS DA APOSTOLOM JESTI Jn 21,1-14

Mašni nameni od 1.5.2022 do 7.5.2022
nedelja, 1.5. Sveti JOŽEF DELAVEC, praznik; ZAČETEK ŠMARNIC IN 

TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
7:30h – za farane
10h  starši in Marjan Brenčič, obletna, Petkovec 39
14h – Šmarnična pobožnost

ponedeljek, 2.5. Sveti Atanazij, škof in cerkveni učitelj
19h  Marjan Brenčič, obletna, Petkovec 39

torek, 3.5. SVETI FILIP in JAKOB, apostola, praznik
19h  Stanislav Hodnik, dali sosedje

sreda, 4.5. Sveti Florijan, mučenec
18h – Začetek Florijanove procesije iz Rovt na Praprotno brdo
        Sveta maša: v čast svetemu Florijanu, Praprotno Brdo 3

četrtek, 5.5. Angel, redovnik, mučenec
19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158

petek, 6.5.
Prvi petek

Dominik Savio, dijak
19h  starši Medved, obletna, Petkovec 15

sobota, 7.5. Prva
duhovniška

Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik
18h na Petkovcu – za srečen zakon

********************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 

Poleg naporne službe je po povratku pomagal pri delu z migranti in se
udejstvoval  v  domači  župniji,  zato  ni  zmogel  razločevati  prejetega
klica. Boga je prosil, naj ga nekoliko razbremeni, da bo lahko v miru
premislil o vsem. Ko mu je bila v službi ponujena premestitev, jo je
sprejel ter odpotoval v Sydney, kjer se je lahko dokopal do odgovorov.
Na praznik Fatimske Matere Božje, 13. maja, jo je med mašo prosil,
naj mu pomaga videti, kot mu je pri telesnem vidu, ali je redovništvo
res volja njenega Sina. Z njegovih oči je odpadla tančica in dokončno
je  prepoznal  svoj  življenjski  načrt.  Pridružil  se  je  italijanskim
redovnikom  somaskom  (Ordo  Clericorum  Regularium  a  Somasca).
Noviciat je opravil v Italiji in pri zaobljubah sprejel dodatno ime Maria.

Na koncu študija teologije je Christopher prejel novico, da je njegov
oče zbolel za rakom. Tokrat se je na romanje v Fatimo s prošnjo za
očetovo zdravje odpravil sin. Na kraju Marijinega prikazovanja se je na
kolenih zahvalil za pretekli čudež in ji izročil bolnega očeta. Istega dne,
na stoto obletnico prikazovanj trem fatimskim pastirjem, je njegov oče
prejel  sporočilo,  da so  rakave celice  v  njegovem telesu  popolnoma
izginile. >>

4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
Evangelij: DOBRI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE Jn 10,27–30

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 8.5.2022 do 15.5.2022:
nedelja, 8.5. 7:30h – za farane

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

14h – Šmarnična pobonost v Rovtah
ponedeljek, 9.5. Ludovika de Marillac, redovnica

19h  Jože Treven, obletna in godovna, Rovte 4a
torek, 10.5. Sveti Antonin, škof

19h  Pavla Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
sreda, 11.5. Sveti Aleksander, papež in mučenec

19h  Zogarjevi, Rovtarske Žibrše 16b
četrtek, 12.5. Sveti Leopold Mandić, duhovnik

19h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
petek, 13.5. Fatimska Mati božja, god

19h  Valentin Sivec, dali sorodniki
sobota, 14.5. Sveti Bonifacij, mučenec

19h  Rožmanovi, obletna, Rovte 48
nedelja, 15.5. 
5. VELIKONOČNA 
NEDELJA

SVETOVNI DAN DRUŽINE
7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, godovna in Ivanka Cigale, 

Rovte 104d
14h – Šmarnična pobožnost

********************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani) 
Po študiju v Italiji je bil Christopher nekaj časa v misijonu na Šrilanki

in  v  Mozambiku,  potem  pa  se  je  vrnil  v  Avstralijo,  da  bi  izrekel
slovesne  zaobljube  in  prejel  duhovniško  posvečenje.  Novo  mašo  je
obhajal  13.  maja  2019,  na  praznik  Fatimske  Matere  Božje.  Med
procesijo se je Christopherjeva mati zgrudila. V bolnišnici so najprej
mislili,  da  je  podlegla  srčni  kapi,  izkazalo  pa  se  je,  da  gre  za
anevrizmo. Novomašnik je maševal zanjo in bila je prva, ki ji je podelil
zakrament  bolniškega  maziljenja.  Zaradi  tako  dolgega  ugotavljanja
diagnoze  in  pozne  operacije  so  se  zdravniki  spraševali,  kako  je
mogoče, da je okrevala brez večjih posledic,  vsa družina pa je bila
znova prepričana, da je tudi tokrat zanjo posredovala nebeška Mati.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel  
Beseda o Božjih posegih – Magnificat, maj 2022, št. 5, str. 18 – 19  



Ostala oznanila
* V času od 1. maja do 8. maja bo potekal Teden molitve za nove

duhovne poklice v Cerkvi na Slovenskem. Geslo tedna je: »Pojdi
in popravi mojo Cerkev!«

* Z mesecem majem, ki je posvečen Devici Mariji, pričenjamo v 
Cerkvi šmarnično pobožnost. Šmarnice bodo vsak dan pri maši, ob 
nedeljah pa popoldne ob 14 uri z branjem šmarnic in litanijami Matere
Božje ter blagoslovom z Najsvetejšim.

* V sredo 4. maja obhajamo god svetega Florijana, mučenca, 
zavetnika gasilcev. Že tradicionalna Florijanova procesija bo 
šla iz Rovt ob 18 uri na Praprotno brdo, kjer bo maša v cerkvi 
svetega Nikolaja v čast svetemu Florijanu. Priporočili se bomo 
svetemu Florijanu, naj nas varuje časnega in večnega ognja.

* Redno srečanje članov Župnijske Karitas bo v četrtek 5. maja 
po večerni sveti maši.
Lepo Vabljeni vsi člani in seveda vsi ki bi želeli sodelovati z novimi 
močmi in idejami pri karitativni dejavnosti v župniji.

* Na prvi petek v mesecu maju (6. 5.) bom v dopoldanskem času
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih.
Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno 
molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega Pastirja je sveta 
maša ob 10 uri v cerkvi svetega Hieronima na Petkovcu. 
Na to nedeljo sklepamo tudi teden molitve za nove duhovne poklice.
Pri maši je že ustaljeno darovanje za potrebe cerkve.

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

1. 5.  Franja Tušar in Marja Čuk  Drago in Nevenka Malavašič
4.5.  18h – po Florjanovi procesiji na Praprotnem Brdu – Matjaž Gnezda
8. 5.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  na Petkovcu – Marja Čuk in Ema Kavčič
15. 5.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Ana Štefanič

 Pogrebne maše za mesec maj  Vilma Kunc
 Pogrebne pušice za mesec maj  Peter Istenič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.13, od 30.4. do 6.5. sk.14, od 7.5. do 13.5. sk.15, od 14.5. do 20.5.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)

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

Oznanila od 1.5.2022 do 15.5.2022, Leto XVIII. št. 9/436
Tista, ki odstira tančice

Kot potomci Portugalcev v Avstraliji so v družini Christopherja Johna
Marie  de Sausa vedno častili  Fatimsko Marijo.  Doma so ji  postavili
oltarček in vsak dan molili rožni venec.

Christorpher je bil že od rojstva slep na desno oko, vid levega pa se
je postopoma slabšal. Ker za njegovo bolezen ni bilo zdravila, naj bi
fant v odrasli dobi popolnoma oslepel. Starši so težko gledali, kako se
je  kot  študent  prava  mučil  z  branjem  in  učenjem.  Pred  koncem
njegovega študija so se odločili, da bodo poromali v Fatimo in Mater
Božjo  prosili  za  sinov  vid.  Po  povratku  so  izvedeli  za  belgijskega
zdravnika,  ki  bi  mu  mogoče  lahko  pomagal.  Christopher  se  je  že
sprijaznil s svojo usodo, vendar staršev pri tej odločitvi ni omejeval, da
jim ne bi uničil upanja, kot je povedal v pričevanju, objavljenem na
spletnem portalu Youtube.

Vse so izročili Mariji in s težavo prišli v stik s specialistom. Čeprav je
bil  poseg  drag,  obeti  za  ozdravitev  pa  majhni,  so  se  odločili  za
poskusno  operacijo  na  slepem  očesu.  Kljub  zdravnikovemu
prepričanju,  da  bo  potencialno  okrevanje  trajalo  mesece,  je
Christopher  spregledal  že  po  15  minutah.  Uspeh  operacije  je  bil
čudežen,  družina  pa  je  vedela,  da  se  lahko  za  to  zahvali  nebeški
Materi. Prav tako je takoj uspela operacija na drugem očesu.

Z dobrim vidom je Christopher doštudiral in se zaposlil kot pravnik, v
njem pa je odmevalo vprašanje, zakaj je ozdravel prav on, medtem ko
toliko drugih ostaja slepih. V prihodnosti si je želel ustvariti družino, bil
pa je odprt za kakršen koli Božji predlog. Na svetovnem dnevu mladih
v  Sydneyu  je  začutil  klic  v  posvečeno  življenje,  kar  ga  je  sprva
prestrašilo. >>


