
Farni glas  župnije sv. Mihaela ROVTE
Ne vem,
kam grem

Gospod, moj Bog, 
ne vem, kam grem, 
vem da me boš vodil
po pravi poti,
četudi je sam še ne 
poznam.
Vedno ti bom torej 
zaupal in tudi 
takrat,ko se mi bo 
zdelo, da sem 
izgubljen, me ne bo 
strah, ker si vedno z 
menoj.PSALM 62 

Po tebi žeja mojo dušo, moj Bog.

Glasilu na pot

Pozdravljeni farani župnije sv. Mihaela Rovte.
Pred  vami  je  prva  številka  Farnega  glasa  naše  župnije  v
katerem vas  bomo skušali  obvestiti  o  vsem dogajanjih  v
naše župnije in drugih verskih dejavnosti v njej in okolici.
Prosili bi vas, da se vsaka družina dogovori, kdo bo vzemal
Farni glas župnije Rovte. Za vsako družino je namenjen en
izvod. Zaenkrat se bo Farni glas župnije dobil  na desnem
stranskem oltarju. 
Upamo,  da  nam  bo  uspelo,  da  bomo  pripravili  na  desni
strani za zadnjo klopjo polico za ves verski tisk, skrinjico za
tisk  in  obnovo  cerkve,  ter  skrinjico  za  prostovoljne
prispevke.
Seveda lahko pri sestavljanju pride do določenih napak in
prosimo,  da  nas  na  to  opozorite  in  oprostite.  Prav  tako
čakamo na vaše predloge in dobronamerno kritiko.
Predvsem lahko pride do spremembe razporeda svetih maš
zaradi  morebitnih  pogrebov,  »sedmih  dnevov«  in  ostalih
objektivnih razlogov. 

Oznanila 28. avgust do 11. september 2005
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22. Navadna nedelja

Evangelij: ODPOVED NAS PRIVEDE K JEZUSU
Mt 16,21-27.
Iz Svetega Evangelija po Mateju.
Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in
veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral 
biti umorjen in biti tretji dan obujen. 
Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati: »Bog ne daj, Gospod! To se ti 
nikakor ne sme zgoditi!« 
On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi,
ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.« 
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se 
odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. 
Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje 
življenje zaradi mene, ga bo našel. 
Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali 
kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? 
Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in 
takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.

Mašni nameni od 28.8 do 3.9. 2005:
Nedelja, 
28.8.

Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
7.30h - za farane
10h  starši Jereb in brat France obletna, Rovte 153
15h - za zdravje mašuje g Miro Šlibar

Ponedeljek, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika
19h  Veider Marija, roj. Jereb, Rovte 151

Torek,  30.8. 19h  Sroboški, Rovtarske Žibrše 20
Sreda, 31.8. 19h  Marija in Janez Nagode, Rovte 141
Četrtek, 1.9. Sv. Egidij(Tilen), opat

19h  starši Jereb, Ivana in brat Pavel Jereb, Rovte 133
Petek, 2.9. Prvi petek

19h  Amalija in Henrik Žerjal obletna, Rovte 20a
Sobota, 3.9. Prva sobota

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj
8h  Avgust Oblak, Rovte 13
18h - v zahvalo za 70 let življenja
Vsem jubilantom še na mnoga zdrava leta.

23. Navadna nedelja – Angelska

Evangelij: BRATA JE TREBA KLICATI K SPREOBRNITVI
Mt 18,15-20.
Iz Svetega Evangelija po Mateju.
»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči. Če te posluša, si pridobil 
svojega brata. 
Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi 
po izjavi dveh ali treh prič. 
Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa tudi Cerkve ne posluša, naj ti bo kakor 
pogan in cestninar. 
Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v 
nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.« 
»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri 
koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. 
Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med 
njimi.« 

Mašni nameni od 4.8 do 11.9. 2005:
Nedelja, 
4.9.

Angelska nedelja
7.30h -za farane
10h  starši Logar in Tone Kogovšek, Rovte 133

Ponedeljek, 5.9. 19h  Matilda Skvarča, Rovte 119
Torek, 6.9. 19h  Jernej Albreht, obletna, Rovte 87
Sreda, 7.9. 19h  iz družine Justin
Četrtek, 8.9. Rojstvo device Marije, Mali Šmaren, 

nezapovedan praznik
8h  iz družine Justin
19h  Marija Senčur, obletna, Rovte 139

Petek, 9.9. Sv. Peter Klaver, duhovnik
19h  Štefan Menard, 30. dan

Sobota, 10.9. 8h  iz družine Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 18
Nedelja, 
11.9.

24. Navadna nedelja
7.30h -za farane
10h  Jakob Likar, obletna, Rovte 14

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h
28.8. Franja Tušar, Srečo Nartnik Mojca Mlinar, Tadeja Gnezda

Popoldne ob 15h: Cilka Modrijan, Janez Žakelj 
4.9. Cilka Jereb, Mojca Skvarča Tamara Trpin, Rebeka Jurca



Ostala oznanila:
* V nedeljo 28. avgusta ob 15 uri je srečanje bolnih, ostarelih in 
invalidov, katerega vodi bolniški župnik g. Miro Šlibar. Med mašo bo 
sveto maziljenje, po maši pa družabno srečanje v prizidku župnišča.
*  Za  prvi  petek  v  mesecu  septembru  bom  obiskal  in  obhajal  v
dopoldanskem času bolne in ostarele po domovih. Prosim če prijavite
tiste,  ki  to  želijo.  Po  večerni  maši  je  blagoslov  z  Najsvetejšim  in
posvetilna molitev v čast Srcu Jezusovemu.
* Na prvo soboto po maši je molitev za nove duhovniške in redovne
poklice z blagoslovom.
*  V  soboto  10.  septembra  je  meddekanijsko  srečanje  za  člane
Župnijske  Karitas  dekanije  Vrhnika  in  Cerknica.  Srečanje  bo  na
Petkovcu s pričetkom ob 14 uri. Vodil ga bo direktor Škofijske Karitas
Ljubljana msgr. Tone Kompare. Srečanje bo s sveto mašo približno ob
15 uri.
*Z rednim veroukom bomo v naši župniji pričeli v ponedeljek, 12. 
septembra 2005, razen 1.razreda devetletke. 

Razpored verouka v letu 2005/2006:
1. razred ali MVŠ Sobota ob 9. uri
2. razred Petek ob 15. uri
3. razred Petek ob 16. uri
4. razred Četrtek ob 16. uri
5. razred Četrtek ob 15. uri
6. razred Torek ob 16. uri
7. razred Torek ob 15. uri
8. razred Ponedeljek ob 16. uri
9. razred Ponedeljek ob 15. uri

Vpis otrok v prvi razred devetletke ali malo veroučno šolo bo v 
soboto 17. 9 od 10 do 12 ure. K vpisu prinesite družinsko knjižico. Z 
veroukom bomo pričeli v soboto 1. okotbra. ob 9 uri

Pri verouku bodo učenci prejeli liturgične zvezke (razen 1. razred). 
Starši, omogočite veroučencem naročilo ilustrirane revije »MAVRICA« 
za veroučno leto 2005/2006

PSALM 94
Odprite svoja srcca božji milosti.

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


