
5. VELIKONOČNA NEDELJA
Evangelij: KDOR OSTANE V MENI IN JAZ V NJEM, TA RODI OBILO SADU

Jan 15,1–8 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je

vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad,
otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite
v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti,
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni
in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne
ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in
vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte,
kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo
sadu in postanete moji učenci.«
Mašni nameni od 2.5.2021 do 8.5.2021
nedelja, 2.5. Sveti Atanazij, škof in učitelj

7:30h – za farane
10h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 104f

ponedeljek, 3.5. SVETI FILIP IN JAKOB, apostola
19h  Pavli Laknar, Rovtarske Žibrše 9

torek, 4.5. Sveti Florijan, mučenec
18:30h na Praprotnem brdu – litanije vseh svetnikov, 

nato sveta maša v čast svetemu Florijanu
in  Pavel Lukan, Praprotno Brdo 3

sreda, 5.5. 19h  Ivanka in Andrej Loštrek in Pavel Lukan, Rovte 129
četrtek, 6.5. Dominik Savio, dijak

19h  starši Petkovšek, sestra Zdravka 
in Konrad Petkovšek, Rovte 18b

Prvi petek, 7.5. 19h – za zdravje, Rovte 98
sobota, 8.5.
Prva duhovniška

Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice
17h – za srečen zakon
19h  Marcel Kržišnik, Rovte 5, dali Graparji

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Zdenka je svoje želje napisala na list papirja, ga prepognila in zataknila za sliko

dragega svetnika v njihovi veži. Spomni se, da ga je prosila za hišo, okrog katere
ji ne bi bilo potrebno paziti, da ne bi s hrupom motila sosede. Po petih letih se
jim je ponudila nova priložnost. Hitro so kupili zemljo in brez težav prej kot v
enem letu dogradili dom. Sveti Jožef jih je sicer pustil nekoliko čakati, vendar so
se njihove želje uresničile. Miran se celo šali, da njihovo parcelo od sosedove
ločujejo smreke in jim zagotavljajo zasebnost, ki si jo je Zdenka tako želela.

Žal  se je fotografija  svetega Jožefa iz  njihove veže ob selitvi  poškodovala.
Iskali so novo podobo tega svetnika in Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa
Kralja so jim podarile čudovit kip, ki jih še naprej opominja, da Jezusov varuh bdi
tudi nad njimi.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
Pričevanje o svetem Jožefu –  Magnificat 5/2021, str. 17 –18

6. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA TURIZMA
Evangelij: KDOR ZARES LJUBI, DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE PRIJATELJE Jan 5,9–17

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi
jaz vas ljubil. Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste
ostali  v  moji  ljubezni,  kakor  sem tudi  jaz  izpolnil  zapovedi  svojega  Očeta  in
ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da
bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor
sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje
prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas
več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval
prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi
mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad
in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem
imenu. To vam naročam, da se ljúbite med seboj!«
Mašni nameni od 9.5.2021 do 16.5.2021:
nedelja, 9.5. 7:30h – za farane

10h  starši in brat Brenčič, Petkovec 39, obletna, 
dano Rovtarske Žibrše 2

ponedeljek, 10.5.
Prošnji dan

Antonin, škof
19h  Trepal Marija, Ludvik in Janez, obletna, Petkovec 56

torek, 11.5.
Prošnji dan

Pankracij, mučenec
18:30h na Petkovcu – Litanije vseh svetnikov, 

nato sveta maša  Marjan Moljk, Rovtarske Žibrše 4
sreda, 12.5.
Prošnji dan

Sveti Leopold Mandić, duhovnik
19h  Valerija Jeršič, roj. Hočevar, Rovtarske Žibrše 1

četrtek, 13.5. GOSPODOV VNEBOHOD, slovesni praznik
  8h  Marija Moljk, Rovtarske Žibrše 4
19h  Franc Nagode, Rovtarske Žibrše 14

petek, 14.5. Bonifacij, mučenec
19h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17

sobota, 15.5. SVETOVNI DAN DRUŽINE
19h  Vinko Merlak, obletna, Rovte 48

nedelja, 16.5. 7. VELIKONOČNA NEDELJA
Sveti Janez Nepomuk, mučenec
Nedelja sredstev družbenega obveščanja
7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, godovna, Rovte 104d

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 16. maja odpovedan.
*  V torek 4.  maja obhajamo god svetega Florijana,  mučenca,  zavetnika

gasilcev in priprošnjika proti ognju in drugim naravnim nesrečam. Prosimo ga,
naj nas varuje časnega in večnega ognja. Običajne Florijanove procesije iz Rovt
na Praprotno brdo ne bo.  Ob 18.30 H bomo v cerkvi svetega Nikolaja
zmolili Litanije vseh svetnikov, nato bo sveta maša.

*  Na prvi  petek v  maju (7.  5.)  bom v dopoldanskem, času obiskal  in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije
Srca Jezusovega in posvetilno molitev, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu maju bomo po večerni maši molili za nove duhovne in
redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V ponedeljek, torek in sredo pred praznikom Gospodovega vnebohoda
obhajamo prošnje dneve. Molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi
za blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji,
vojske in  drugih  stisk  (epidemija).  Običajne  prošnje  procesije od Petrovčeve
kapelice v cerkev na Petkovec ne bo. V torek 11. 5. ob 18:30 bomo v cerkvi
svetega Hieronima zmolili litanije vseh svetnikov, nato bo sveta maša.

*  40 dni po Veliki noči je praznik Gospodovega vnebohoda. Sveti maši
bosta ob 8 H in ob 19 H.

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

2.5.  Ni bralcev beril zaradi omejenega števila vernikov
 zaradi epidemije korona virus9.5.

16.5.

 Ministriranje:
Teden od 2.5. do 9.5. Ni ministrantov zaradi omejenega števila vernikov 

zaradi epidemije korona virusTeden od 9.5. do 16.5.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 1.5. do 7.5. sk. 8, od 8.5. do 14.5. sk. 9, od 15.5. do 21.5.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 2.5.2021 do 16.5.2021, Leto XVII. št. 9/410

Izjemni varuh
Zdenka in  Miran Candellari  se  k  svetemu Jožefu zatekata  že  vrsto  let.  Na

začetku njune skupne poti je Miran iskal službo. Nekdo mu je namignil, da za to
lahko prosi svetega Jožefa, ki je sam živel izzive delavca. Miran je njegov nasvet
upošteval, vendar tedaj ni bil ravno domač s svetniki. Ko sta z ženo v Avstriji
obiskala prijateljico,  ju je pot zanesla v eno izmed tamkajšnjih cerkva. Šli  so
mimo kipa svetnika, ki je pritegnil Miranov pogled, saj se mu je zazdelo, da mu
je pomežiknil. Podrobneje si ga je ogledal in v njem prepoznal svetega Jožefa.
Upodobitev svetnika je fotografiral. Kmalu je službo dobil, fotografijo pa pozneje
razvil v velikem formatu in jo uokviril. Krasila je vhod v njihovo hišo, kamor so se
po  nekaj  letih  preselili.  Sveti  Jožef  je  sprejel  vsakega  obiskovalca  in  varoval
njihov dom.

Otroci so v njuno družino prihajali drug za drugim. Na nekem mednarodnem
duhovnem srečanju je Zdenkina prijateljica s Portugalske ugibala, ali  po štirih
porodih zopet pričakujeta naraščaj. Ker je bil na poti res peti otrok, ji je Zdenka
potrdila, a hkrati prosila za diskretnost, saj je bila novica o nosečnosti še zanju
tako sveža, da sta jo hotela še nekaj časa ohraniti v skrivnosti. Prijateljica ji je
naslednji dan podarila razglednico s podobo svetega Jožefa in ji obljubila, da bo
molila  za  novega  družinskega  člana.  Od  tedaj  je  Zdenko  spremljal  občutek
posebne varnosti, kot bi bila pod okriljem novega nebeškega zavetnika. Občutje
jo je spremljalo vso nosečnost do poroda, potem pa splahnelo. Spoznala je, da je
sveti Jožef izjemen varuh in ne zgolj priprošnjik v materialnih skrbeh. Otroka, ki
je prijokal na svet, sta z možem poimenovala po njem. 

Njuna družina se je večala, hiša pa je postajala premajhna za gručico radoživih
otrok, zato sta želela kupiti večje domovanje. Miran se za zidavo hiše ni odločil,
ker je vedel, da bi mu pobrala veliko dragocenega časa, ki bi ga moral odtegniti
družini. Primerno zgradbo sta dolgo iskala in vsa družina je neumorno molila k
sv. Jožefu, vendar na nepremičninskem trgu nista našla nič ustreznega.    >>


