
Apostolska prvaka – Sv. Peter in Pavel

V  drugi  polovici  meseca  junija  obhajamo  tri  praznike:  praznik  Srca
Jezusovega,  praznik  Rojstva  Janeza  Krstnika  in  praznik  apostolov  Petra  in
Pavla. Zadnji je pomemben za Cerkev zaradi posvečenja novih duhovnikov –
novomašnikov. V zadnjih nekaj letih je v Cerkvi na slovenskem viden upad
duhovniških, redovniških in misijonarskih poklicev.

V ljubljanski nadškofiji bodo letos posvečeni samo štirje novomašniki: na
praznik apostola Petra in Pavla bodo v ljubljanski stolnici ob 9h posvečeni v
duhovnike: 

Peter Bregar, roj. 24.1.1979 iz župnije Ljubljana Šentvid
Matjaž Celarc, roj. 8.6.1979 iz župnije Ljubljana - Polje 
Gregor Luštrek, roj. 21.2.1973 iz župnije Sora
Dne 29.10.2006 bo naknadno posvečen še diakon 
Alek Zwitter, roj. 16.3.1974 iz župnije Ljubljana Šentvid.

Razmislimo o službi prvakov – apostolov Petra in Pavla:
Dva elementa v Cerkvi. Prvi predstavlja varnost. Ti si skala in nato skalo

bom sezidal  svojo  Cerkev.  Vsak Petrov  naslednik  je  garancija  za  stalnost,
nezmotnost, trdnost, tako na znotraj in na zunaj.

Pavel – viharnik pa pregleduje obzorja, da opozarja na nevarnosti, da
utira  pot,  da  oznanja  prilično  ali  neprilično,  išče,  tvega,  se  izpostavlja,
ustvarja, vznemirja.

Oba ljubita Kristusa z vso dušo in to dokažeta s smrtjo.
Oba morata biti  zastopana tudi v današnji Cerkvi. To sta dve temeljni

Karizmi tudi danes: stalnost in iskanje novega, varnost in tveganje; niti zrna
resnice Cerkev ne sme prodati a vendar jo mora povedati vsakemu času na
nov način.

>>
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 11. Navadna nedelja

Evangelij:GORČINO ZRNO ZRASTE V VELIKO DREVO               Mr 4,26-34      

Iz Svetega Evangelija po Marku

In govoril je: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja,
ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej
bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je
žetev.«
In govoril  je:  »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo?
Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko
pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba
gnezditi v njegovi senci.«
V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kakor so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim
ni govoril; a svojim učencem je posebej vse razlagal.

Mašni nameni od 18.6. do 24.6.06:
Nedelja ob 7h - za farane , po maši Telovska procesija

10h   Anton Trpin, godovna, Rovte 117
Ponedeljek Romuald, opat

19h  starši in bratje Moljk, Rovtarske Žibrše 4 
Torek 19h  starši Nučič in sorodniki
Sreda Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

19h  Otrinovi, dano iz Logatca
Četrtek 19h  Miro Treven, obletna, Rovte 4
Petek Srce Jezusovo, slovesni praznik

19h   Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122
Sobota Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

8h  Janez Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 41
ob 14h na Petkovcu za vse  iz rodbine Novak, Petkovec 39
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(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Koliko  nepotrebnih  zaletavanj  v  skrajnosti,  koliko  neumestnih  delitev  v
konzervativce in progresiste, koliko nespametnih ali zlonamernih obsojanj.

Gre za eno: ali ljubimo Cerkev, ki sta jo ljubila Peter in Pavel? Ljubimo
Kristusa, kot sta ga ljubila onadva?

Potem samo naprej: vsak naj dela s svojo karizmo a ostanemo ena sveta
Katoliška in apostolska Cerkev.

Apostolska  prvaka  izprosita  tudi  v  slovenskem narodu  novih  duhovnih,
redovnih  in misijonarskih poklicev, kajti žetev je velika, delavcev pa malo!



12. Navadna nedelja – dan državnosti

Evangelij: KRISTUS JE GOSPODAR NARAVE                                    Mr. 4,35-41
Iz Svetega Evangelija po Marku
Ko se je tisti dan zvečerilo, jim je rekel: »Prepeljimo se na drugo stran!« Ko so odslovili množico,
so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so
pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga
in mu rekli:  »Učitelj,  ti  ni mar,  da smo izgubljeni?« In vstal  je,  zapretil  vetru in rekel jezeru:
»Utihni! Molči!« In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: »Kaj ste
strahopetni? Ali še nimate vere?« Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: »Kdo neki je ta, da
sta mu pokorna celo veter in jezero?«

Mašni nameni od 25.6.  do 2.7.06:
Nedelja 7.30h za farane 

10h za vse padle v vojni za Slovenijo, Rovtarske Žibrše 4
Ponedeljek 19h  Marija in Franc Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovtarske 

Žibrše 35
Torek Sv. Ema Krška, kneginja

19h  Pavel Šemrov, Rovte 100a
Sreda Sv. Irenej, škof in mučenec

19h  Viktor Kogovšek, trideseti dan
Četrtek Sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik –

Dan posvečenja slovenskih novomašnikov.
8h  iz družine Dolenc, Rovte 18
19h  Matevž Lukančič, obletna, Rovte 127

Petek Prvi mučenci rimske Cerkve
19h    Dušan Slabe, obletna, Petkovec 32 

Sobota 8h  Slavko Skvarča, Rovte 85a
Nedelja 7.30h za farane 

10h   Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
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Ljubi - samega sebe
Skromnost je tudi v tem, da priznam svoje dobre lastnosti
Otrok je med igro postal žejen. Pritekel je k očetu in ga prosil za kozarec
soka. Oče je napolnil  kozarec s sokom le do polovice,  potem pa vpraša
otroka: »Kaj vidiš?«
Otrok je brž odgovoril: »Kozarec je na pol prazen!« Oče ga je pomenljivo
pogledal in dejal: »Kozarec je do polovice poln! Vidiš? V življenju smo lahko
pozorni  na  tisto  kar  manjka  in  česar  nimamo.  Če  gledamo  tako,  bomo
večino življenja nezadovoljni. Lahko pa smo pozorni na tisto, kar imamo.
Morda  ni  popolno,  vseeno  pa  je  naše.  Če  gledamo  tako,  imamo vedno
nekaj, česar se lahko v življenju veselimo!«



Ostala oznanila:

*  Veroučenci  oddajte  podpisana  veroučna  spričevala v  cerkvi,  po
delavniških ali nedeljskih mašah.
*  35. škofijsko celonočno peš romanje mladih na Brezje bo v petek
23.6. z začetkom ob 20h v Šentvidu nad Ljubljano s sveto mašo. Nočno
bogoslužje  v Kranju bo ob 1.30h.  Romanje bomo sklenili  v  soboto ob
6.30h  s sv. mašo, ki jo bo vodil škof  dr. Anton  Jamnik. Za povratek z
Brezij bodo na voljo posebni avtobusi. Na romanju nas bo povezovalo geslo:
»Tvoja beseda je Svetilka mojim nogam, Luč moji stezi (Ps 119;105). Zaradi
prometne varnosti naj ima vsaka skupina na začetku in na koncu baterijsko
svetilko ali več kresničk (dr. Andrej Poznič, voditelj ŠOM).
* Krajevna skupnost Rovte, kot upravljavec pokopališča v Rovtah obvešča,
da je novi skrbnik pokopališča Slavko Maček iz Petkovca 59a, 1373 Rovte,
Tel: o41847-883. Izvajalec pogrebnih storitev pa Janez Pečkaj s.p., Petkovec
5, Tel: 041 932-902. Za vse informacije se obrnite na omenjeni telefonski
številki (predsednik sveta KS Rovte Peter Cigale).

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

18.6. Marja Čuk in Klavdija Kogovšek Ana Lukančič in Mojca Mlinar
25.6. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Tamara Trpin in Matjaž Gnezda
29.6. 8h Franja Tušar in Srečo Nartnik 19h Marja Čuk in Marijana Kunc
2.7. Rezka Kavčič in Klavdija Kogovšek Tina Kogovšek in Larisa Jereb
Pogrebne maše v juniju Klavdija Kogovšek
Pogrebne maše v juliju Cilka Jereb

Ministriranje:

Teden od 18.6. – 25.6. Jaka Logar st., Jaka Logar ml.
Primož Arhar in Damjan Petkovšek

Teden od 25.6. – 2.6. Lovrenc Skvarča in Vid Treven
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Iskanje zaklada
O, živi Bog, zaklad je pogosto zakopan

v prastarih besedah in znamenjih.
Marsikaj mi zveni tuje.

Marsičesa sploh ne razumem.
Pomagaj mi dvigniti ta zaklad,
da bom lahko od njega živel.

Danes in jutri in vse dni svojega življenja.


