
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Evangelij: KRISTUS JE MORAL TRPETI IN VSTATI OD MRTVIH Lk 24,35–48

Tisti  čas  sta  učenca  pripovedovala,  kaj  se  je  zgodilo  na  poti  in  kako  sta
prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam
stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah.
Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu
oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me
in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to
rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili,
jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo
je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih
povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v
Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so doumeli
Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih,
in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje
grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«
Mašni nameni od 18.4.2021 do 24.4.2021
nedelja, 18.4. Začetek Tedna molitve za duhovne poklice

7:30h – za farane
10h  Jožef Leskovec, obletna, Petkovec 23

ponedeljek, 19.4. Leon IX., papež
19h  starši Medved, Petkovec 15

torek, 20.4. Teotim (Teo), misijonar, škof
19h  Jože Sivec, Petkovec 11

sreda, 21.4. Sveti Anzelm, škof in učitelj
19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 158

četrtek, 22.4. Hugo, škof v Grenoblu
19h  Rupertovi, Petkovec

petek, 23.4. Sveti Jurij, mučenec
19h  Domen Kavčič, obletna, Petkovec 37d

sobota, 24.4. Marija Kleopova svetopisemska žena
19h  Julijana Logar, obletna, Rovte 46e

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

O dogodku se je hitro razvedelo. Začudeni novinarji so vse posneli in
novico predvajali v lokalnih časopisih in po televiziji.

Ko je ponovno odprl kavarno, je Arturo kip svetega Jožefa postavil
na vidno mesto, kot je pred nesrečo obljubil  nebeškemu zaščitniku.
Glas o njem se je tako razširil,  da si ga hodi ogledovat veliko ljudi
različnih nazorov in od vsepovsod.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
Magnificat 4/2021, str. 17 –18

4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
Evangelij: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE OVCE Jan 10,11–18

Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za
ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi,
da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni
mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče
pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge
ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in
bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet
prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da
ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega
Očeta.«
Mašni nameni od 25.4.2021 do 2.5.2021:

nedelja, 25.4. Sv. Marko, evangelist, praznik
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Marija Treven, obletna, Petkovec 46

ponedeljek, 26.4. Marija, Mati dobrega sveta
19h  Ljudmila Petkovšek, obletna, Rovte 131

torek, 27.4. Hozana Kotorska, devica
19h  Franc Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

sreda, 28.4. Sveti Peter Chanel, duhovnik
19h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35

četrtek, 29.4. SVETA KATARINA SIENSKA, devica in učiteljica,
sozavetnica Evrope
19h  Pavel Lukan, obletna 

in  Frančiška Koščak, obletna, Rovte 129a
petek, 30.4. Sveti Pij V., papež

19h  Marija Križaj, Rovte 10, dano iz Blatne Brezovice
sobota, 1.5. SVETI JOŽEF DELAVEC, praznik

Začetek šmarnične pobožnosti
19h  Marjan Brenčič, obletna, Petkovec 39

nedelja, 2.5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA
Sveti Atanazij, škof in učitelj
7:30h – za farane
10h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 104f

V času ko so maše z omejenim številom vernikov zaradi 
epidemije COVID-19 je prenos svete maše za praznike in nedeljo 
ob 10. uri preko FB. Vabljeni, da se udeležite svete maše v svoji 
župniji. https://www.facebook.com/zupnija.rovte

Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu

https://www.facebook.com/zupnija.rovte
http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nad zakristijo zaradi COVID-19
Nova navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 18. 12. 2020
* Od 18. 12. dalje do nadaljnjega so svete maše z ljudstvom 

omejene, v cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z 
bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba 
(ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.

* Po nedeljski maši ob 10h je v cerkvi možno prejeti obhajilo.
* Verouk je vsaj do 2. maja odpovedan.
*  S  3.  velikonočno  nedeljo  v  Cerkvi  pričenjamo  Teden  molitve  za

duhovne  poklice in  ga  zaključujemo  na  4.  velikonočno  nedeljo  –  nedeljo
Dobrega  pastirja  ali  nedeljo  duhovnih  poklicev.  Za  izhodišče  letošnjega
razmišljanja je vzet stavek iz apostolske spodbude Veselite in radujte se, ki jo je
leta 2018 podpisal papež Frančišek. Letošnje geslo tedna se glasi: »PRIPADAJ,
IŠČI  IN  SE  ODLOČI,« kar  nakazuje,  da  se  duhovni  poklici  rojevajo  v
občestvu, ki mu nudi oporo in bližino.

* Na 4. velikonočno nedeljo (25. 4.) obhajamo tudi god svetega MARKA,
evangelista. Običajne Markove procesije ta dan ne bo, pač pa bomo imeli v
soboto ob 18. 30 H v cerkvi litanije vseh svetnikov, nato pa sveto mašo.

* V ponedeljek 26. aprila bo po večerni maši v veroučni učilnici priprava
na  zakrament  krsta  za  starše  in  botre. K  pripravi  prinesite  rojstni  list
otroka, družinsko knjižico in potrdilo za botre, če so iz druge župnije. Pri pripravi
so lahko največ tri družine.

* V soboto 1. maja obhajamo praznik Svetega Jožefa Delavca.
Z mesecem majem pričenjamo tudi mesec šmarnic.
Mesec maj je posvečen Devici Mariji.

Kolektivu podjetja M SORA d.d., se zahvaljujemo za 
brezplačno popravilo poškodovanega okna, po poizkusu 
vloma in ropa v župnišče.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

18.4.  Ni bralcev beril zaradi omejenega števila vernikov
 zaradi epidemije korona virus25.4.

2.5.
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 17.4. do 23.4. sk. 6, od 24.4. do 30.4. sk. 7, od 1.5. do 7.5.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 18.4.2021 do 2.5.2021, Leto XVII. št. 8/409

Zaščitnik pred naraslo reko
Lastnik kavarne Santa Fe Coffee & Burrito Co. Jose Arturo Maestas iz

Kolorada je leta 2013 izkusil varstvo svetega Jožefa. Tistega dne je v
njegov lokal prišlo precej manj ljudi kot navadno, zunaj pa skoraj ni
bilo avtomobilov. Arturo tedaj ni spremljal novic in ni vedel, da je bil
prebivalstvu v njegovi okolici izdan ukaz za evakuacijo. Bližnja reka je
namreč grozila, da bo poplavila.

Ko je znova stopil na cesto, je opazil, da tudi vlaki ne vozijo, vanj so
namreč bolščale signalne luči s prazne železniške proge. Ozrl se je v
drugo smer in ugotovil, da je reka prestopila bregove ter da se voda
po cesti vali proti njegovi kavarni. Pohitel je, da bi zaposlene opozoril,
naj prostor čim prej zapustijo. Ko je zapiral vrata lokala, je voda že
nekoliko prestopila njegov prag.

Arturo je pri sebi vedno nosil  kipec svetega Jožefa, ki je v rokah
držal spečega Jezusa. Postavil ga je poleg vhoda v kavarno na narobe
obrnjeno skledo na tleh. Svetemu Jožefu je obljubil, da bo njegov kip
odslej na vidnem mestu, če obvaruje njegovo premoženje.

Po treh dneh, ko je voda odtekla, so se lastniki prodajaln in lokalov
začeli vračati k svojemu imetju, da bi preverili, kakšno razdejanje jim
je prinesla povodenj. Sredi blata in drugih naplavin na zunanji strani
stavbe  je  Arturo  izmeril,  da  je  bila  voda  visoka  skoraj  meter.  Pri
sosedu je vdrla v restavracijo in pometala blago s polic. Vstopil je v
svojo kavarno in opazil, da je kip svetega Jožefa še vedno na istem
mestu,  kot  ga  je  pustil  pred  hitrim  odhodom.  Za  njim  se  je  v
popolnoma suh prostor razprostirala nedotaknjena rdeča preproga, kot
bi se nič ne zgodilo. Vse to je lahko pripisal le čudežu. >>


