
5. VELIKONOČNA NEDELJA
Evangelij: NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI Jn 13, 31–33a.34–35

Mašni nameni od 15.5.2022 do 21.5.2022
nedelja, 15.5. SVETOVNI DAN DRUŽINE

7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, godovna, Ivanka Cigale, Rovte 104d
14h – Šmarnična pobožnost

ponedeljek, 16.5. Sveti Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
19h  Ivan Mivšek, godovna, Rovte 76

torek, 17.5. Sveti Jošt, duhovnik in puščavnik
19h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17

sreda, 18.5. Sveti Janez I., papež in mučenec
19h  Vinko Treven, obletna, Rovte 6

četrtek, 19.5. 19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22
petek, 20.5. Sveti Bernardin Sienski, duhovnik

Začetek birmanske devetdnevnice
19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130

sobota, 21.5. Sveti Krištof Magellanes, duhovnik
19h  Magdalena Mivšek, trideseti dan, Rovte 76

(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Seveda  smo  pametnejši  od  ovac,  a  ne  tako  bistri,  kot  včasih

mislimo! Nagnjeni smo k prepričanju, da lahko sami poskrbimo zase in
dosežemo  uspeh  le  s  svojo  močjo.  Iščemo  le  stvari  tega  sveta,  s
katerimi si tešimo žejo in lakoto, stvari, ki nas v resnici ne zadovoljijo.
Včasih se ženemo za tem, kar nam v resnici škoduje. Ne zavedamo se
vedno  zla  okoli  sebe,  pa  tudi  če  se  ga,  nimamo  moči,  da  bi  se
zaščitili.V resnici vsi potrebujemo Božje vodstvo in varstvo, četudi se
tega ne zavedamo vedno. A če ne bomo dovolili  Jezusu, da nas bo
vodil, ne bo naš osebni dobri Pastir. Če hočemo, da bo res skrbel za
nas,  mu  moramo  dovoliti,  da  nas  vodi.  To  ni  enkratna  privolitev,
temveč nenehno spreobračanje. Odločiti se moramo, da bomo sledili
Dobremu Pastirju, da mu bomo lahko vedno znova rekli da, kamorkoli
nas bo vodil. Dobri Pastir nas želi voditi vsak dan.

»Svoje  življenje  dam«  –  Jezus  nas  uči,  da  je  dober  pastir
pripravljen storiti vse, da bo zaščitil ovce, celo dati življenje (prim. Jn
10,11). Najemnik jih bo zapustil, ko pride volk in jih napade, Jezus pa
bo plačal največjo ceno, da bo rešil svoje ovce (prim. Jn 10,12). Tako
močno nas ljubi! Pripravljen se je darovati, da bi nas odrešil: »Dam
svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga
dajem sam od sebe« (Jn 10,17–18). To dela svobodno iz ljubezni do
Očeta in vsakogar izmed nas. Bratje in sestre, to je naš Dobri Pastir! S
tem nazivom nam razkriva, kdo je in kakšen je njegov cilj. Zato mu
lahko zaupamo vse, kar smo in kar imamo. Ne moremo biti na boljšem
kraju kot v Božji čredi, ko hodimo za njim in se učimo prepoznavati
njegov glas (prim. Jn 10,4). >>

6. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA TURIZMA
Evangelij: DOBRI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE Jn 14, 23–29

Mašni nameni od 22.5.2022 do 29.5.2022:
nedelja, 22.5. 7:30h – za farane

10h  Marija Brenčič, obletna in  Fištrovi, 
Rovtarske Žibrše 2

14h – Šmarnična pobonost
ponedeljek, 23.5.
Prošnji dan

Janez de Rossi, duhovnik
18:30h – začetek prošnje procesije od Petrovčeve kapelice 
v cerkev svetega Hieronima na Petkovcu, 
sveta maša  Valerija Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

torek, 24.5.
Prošnji dan

Marija Pomočnica Kristjanov – Marija Pomagaj
18h – Srečanje birmancev z birmovalcem, stiškim opatom
patrom Maksimilijanom File.
19h  Mario Gerdol, duhovnik, dano Rovte 127

sreda, 25.5.
Prošnji dan

Sveti Beda Častitljivi, duhovnik in učitelj
19h  iz družine Rupnik, Rovte 91

četrtek, 26.5. GOSPODOV VNEBOHOD, slovesni praznik
Sveti Filip Neri, duhovnik
  8h  Fani in Jože Leskovec, obletna, Petkovec 45
19h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, obletna, Petkovec 56

petek, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, mučenec
19h  Pavla Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

sobota, 28.5. Sveti Avguštin Canterburyjski, škof
  7h  Zvone in Tilka Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 5
Zaključek birmanske devetdnevnice, 
razdelitev birmanskih listkov.

nedelja, 29.5. 
7. VELIKONOČNA 
NEDELJA, 

NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA
7h – za farane
9h – Po namenu gospoda birmovalca
Podelitev zakramenta svete birme

********************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani) 
Naš Pastir je dober –  Dobri pastirji vodijo, usmerjajo, hranijo in

varujejo. Tak je tudi Jezus in zate so imenuje Dobri  Pastir.  To želi
storiti za nas in za vse ljudi. Nikoli nas ne bo silil, naj hodimo za njim,
pa vendar nam ponuja svobodo in življenje v obilju v svoji čredi. Naj
vedno  prepoznamo  njegov  glas,  kadar  nas  kliče,  in  se  vselej
odzovemo.
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Ostala oznanila
* V petek 20. maja se z večerno mašo prične birmanska 

devetdnevnica, kot neposredna priprava na prejem zakramenta 
birme, ki bo v nedeljo 29. maja ob 9 uri. Devetdnevnica je za vse 
birmance obvezna. K njej ste vabljeni tudi starši birmancev in botri, 
da si z molitvijo in udeležbo pri maši izprosimo darove Svetega Duha 
in vztrajnost v veri.

* Tri dni pred Vnebohodom obhajamo Prošnje dneve. V teh dnevih
ne molimo samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov 
drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, 
vojske in drugih stisk.
Prošnja procesija bo potekala v ponedeljek 23. maja od 
Petrovčeve kapelice v cerkev svetega Hieronima na Petkovec 
ob 18. 30 uri, 
kjer bo sveta maša in birmanska devetdnevnica ter šmarnice.

* V torek, na praznik Marije Pomočnice Kristjanov, 24. maja, je 
ob 18 uri srečanje za birmance, botre in starše birmancev z 
birmovalcem stiškim opatom patrom Maksimilijanom Filo.
Ob 19 h je sveta maša, med mašo bo gospod birmovalec na razpolago
za sveto spoved.
Ob srečanju gre za katehezo in tudi za preverjanje znanja birmancev, 
koliko so pripravljeni na prejem zakramenta birme.

* Spovedovanje birmancev bo na Vnebohod namesto verouka.
Za starše in botre bo prilika za spoved v petek 27. maja od 18 
ure naprej.
V petek po maši bo birmance nagovoril salezijanec Jure Babnik

* V soboto 28. maja je maša ob 7 h zjutraj. Pri njej bomo 
zaključili birmansko devetdnevnico. Po maši boste birmanci in 
birmanke prejeli birmanski listek, s katerim pridete v nedeljo k birmi. 
To je dokazilo, da ste na prejem zakramenta birme pripravljeni.

* V nedeljo 29. maja je ob 9h sveta maša, med katero bo 
zakrament birme podelil stiški opat pater Maksimilijan Filo.

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

15. 5.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Ana Štefanič
22. 5.  Franja Tušar in Marja Čuk  Drago in Nevenka Malavašič
23. 5.  18:30h – po prošnji procesiji na Petkovec – Ema Kavčič
26. 5.  8h – Vilma Kunc in Marija Lukančič  Branka in Klemen Jereb
29. 5.  7h – Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  9h – Birmanci

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

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

Oznanila od 15.5.2022 do 29.5.2022, Leto XVIII. št. 10/437

Dobri Pastir
Oče kot Pastir – Ne preseneča, da so preroki starega Izraela Boga

omenjali  kot  pastirja.  Navsezadnje  so  živeli  v  kmečki  kulturi  in  so
dobro  poznali  pastirsko  delo,  ki  je  zahtevalo  nenehno  pastirjevo
navzočnost, saj je moral varovati in skrbeti za svojo čredo. Izaija je
zapisal, da Bog enako skrbi za nas: 

Kakor pastir pase svojo čredo, 
jo zbira s svojim laktom, 
jagnjeta nosi v svojem naročju, 
počasi vodi doječe (Iz 40,11).
Božja ljubezen in nežna skrb za čredo sta bili v ostrem nasprotju s

številnimi izraelskimi pastirji – kralji in verskimi oblastniki, ki so včasih
zlorabljali oblast in jo obračali v svoj prid. Prerok Ezekiel je zapisal:
»Gorje Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe!« (Ezk 34,2). Toda
Bog je po njem obljubil, da jih bo nadomestil: »Sam bom pasel svoje
ovce in sam jim bom dajal počitek … Izgubljene bom poiskal, razgnane
pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal« (Ezk 34,16).

Bog bo izpolnil to obljubo po resnični osebi svojega ljubljenega Sina.
Oče  bo  obudil  »Davidu  pravično  mladiko«  namesto  brezbrižnih
pastirjev,  je  zapisal  prerok  Jeremija  (Jer  23,5).  Jezus,  Davidov
potomec,  bo  v  Očetovem  imenu  skrbel  za  njegovo  ljudstvo,  iskal
izgubljene, ozdravljal bolne in jih prinašal nazaj k čredi.

Njegove ovce smo –  Če želimo povsem razumeti Jezusovo vlogo
Dobrega  Pastirja,  moramo  najprej  narediti  korak  nazaj,  da  bomo
videli, kako smo včasih podobni ovcam. Te domače živeli niso znane
po bistroumnosti. Brez razmisleka sledijo druga drugi. Same ne znajo
poiskati dobrega pašnika ali  izvira sveže vode. Nikakor se ne znajo
zaščititi pred plenilci. Brez pastirja bi hitro poginile. >>


