
Misli iz poslanice svetega očeta Benedikta XVI za 21.
svetovni dan mladih (nedelja 19. april 2006)

»Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi« (Ps 119,105)

Dragi mladi prijatelji!

Z velikim veseljem vas pozdravljam v času ko se pripravljate na 21. svetovni
dan  mladih  in  se  spominjam  lanskega  srečanja  v  Nemčiji,  ki  nas  je  vse
obogatilo. Letošnji svetovni dan mladih bomo praznovali v lokalnih Cerkvah in
dovolj  bo  priložnosti,  da  bomo ponovno prižgali  ogenj  navdušenja,  ki  se  je
zanetil v Kölnu in ki ste ga mnogi prenesli v svoje družine, župnije, združenja in
gibanja. Hkrati pa bo ta dan odlična možnost, da boste povabili svoje prijatelje,
naj se pridružijo mladi generaciji, ki duhovno romajo h Kristusu.

Apostoli so sprejeli besedo odrešenja in jo posredovali svojim naslednikom,
kot dragoceni dar, ki so ga skrbno varovali v skrinji zaveze v Cerkvi: brez skrbi
Cerkve bi bil dar lahko uničen ali izgubljen. Dragi mladi prijatelji, ljubite božjo
besedo  in  ljubite  Cerkev.  Le  z  ljubeznijo  boste  mogli  pristopiti  k  zakladu
neprecenljive  vrednosti  in  spoznati  njegovo  bogastvo.  Ljubite  Cerkev  in  ji
sledite,  saj  je  od svojega  Ženina prejela  poslanstvo naj  ljudem pokaže  pot
prave sreče. Ni preprosto prepoznati in najti pristno srečo v svetu v katerem
živimo, vsaj so ljudje pogosto jetniki svobodne miselnosti. Morda mislijo, da so
»svobodni« dejansko pa so zapeljani in izgubljeni v napakah in iluzijah zmotnih
ideologij.  »Svoboda  sama  zahteva  osvobojenost«  (primer  okrožnice  Sijaj
resnice, 1986) in temine v kateri človeštvo tava, potrebujejo luč in svetlobo.
Jezus nas je učil, kako naj ravnamo »če ostanete v moji besedi, ste resnično
moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila«. Jan 8,31-
32. Utelešena Beseda, Beseda resnice nas osvobaja in našo svobodo usmerja k
dobremu.                                                                                               >>
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23. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS POMAGA BOLNIKOM                                            Mr 7,31-37      
Iz Svetega Evangelija po Marku
Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru, po sredi pokrajine
Deseteromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi položil
roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil
njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!« In takoj
so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je
naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali in nadvse osupli
so govorili: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«

Mašni nameni od 10.9. do 16.9.06:
Nedelja 7.30h za farane 

10h   Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14
Ponedeljek 19h  Tomaž Reven, trideseti dan, Rovte 54
Torek Marijino ime, god

19h  Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162
Sreda Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

19h  Ivan Gantar, osmi dan, Rovte 37
Četrtek Povišanje Svetega Križa, praznik

19h  Marija Treven, godovna, Petkovec 46
Petek Žalostna Mati Božja, god

19h  Marija Čuk, osmi dan, Rovte 84
Sobota Sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec

8h  starši Kogovšek in sin Stanislav, Rovte 46
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(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Dragi mladi, pogosto premišljujte božjo besedo in dopustite svetemu Duhu
naj bo vaš učitelj. Tako boste spoznali, da se božji način razmišljanja razlikuje
od človeškega. Božji  Duh vas bo vodil  v zrenje resničnega Boga in vas učil
motriti zgodovino skozi njegove oči.

Sveti Janez pravi: »Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami
sebe varajo, če je namreč kdo poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je
podoben človeku, ki ogleduje svoj rojstni obraz v ogledalu, pogleda se, a odide
in takoj pozabi, kakšen je bil«.(Jak 1, 22-24)

Graditi  svoje  življenje na Kristusu, sprejeti  njegovo besedo z veseljem in
živeti po njegovem nauku – dragi mladi, to naj bo vaš program za 21. stoletje!
Soočamo  se  z  veliko  potrebo  po  vzgoji  in  oblikovanju  nove  generacije
apostolov,  zasidranih  v  Božji  besedi,  zmožnih  odgovarjati  na  izzive  časa  in
pripravljenih razširjati Evangelij po vsem svetu. Vse to so naloge, v katere vas
vabi Gospod h katerim vas vabi Cerkev in tudi Svet – čeprav se morda niti ne
zavedate  – pričakuje  odgovore naje.  Če vas  Jezus pokliče,  se  mu ne bojte
velikodušno odgovoriti. Ne bojte se, zaupajte mu in On vas ne bo razočaral.



  24. Navadna nedelja

Evangelij: VERUJEMO V KRISTUSOVO BOŽANSTVO, ČEPRAV MORA 
TRPETI                                                                             Mr 8,27-35

Iz Svetega Evangelija po Marku
Nato je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševal: »Kaj
pravijo  ljudje,  kdo  sem?«  Odgovorili  so:  »Janez  Krstnik;  drugi:  Elija;  spet  drugi:  eden  od
prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovoril in rekel: »Ti si
Mesija.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali.
In  začel  jih  je  učiti,  da  bo  Sin  človekov  moral  veliko  pretrpeti,  da  ga  bodo  starešine,  véliki
duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito
govoril. In Peter ga je potegnil k sebi in ga začel grajati. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in
pograjal Petra: »Poberi se! Za menoj, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je
človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi 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 in zaradi evangelija, ga bo rešil.

Mašni nameni od 17.9.  do 24.9.06:
Nedelja Nedelja svetniških kandidatov: Baraga, Gnidovec, 

Grozde in Vovk
7.30h za farane 
10h  Jakob Likar, obletna, Rovte 14

Ponedeljek 19h  Evstahij Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28
Torek Jamarij, škof in mučenec

19h  Anton Bizjak, osmi dan, Rovte 27
Sreda Sv. Korejski mučenci: Andrej Kion Teagan, 

duhovnik in Pavel Čong, Hasang in tovariši 
19h  Turkovi, Petkovec 47

Četrtek Sv. Matej, apostol in Evangelist
19h  Jožefa Trpin trideseti dan, obletna, Rovte 126

Petek 19h    Šemrov, Rovte 5
Sobota
Kvatrna

Sv. Pij iz Pietrecine, duhovnik
8h  Marija Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 12
18h – za srečen zakon

Nedelja 25. Navadna nedelja – Mihelova, Slomškova –
ekumenski dan, 
goduje: blaženi Anton Martin Slomšek, škof, 
zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov
7.30h za farane 
10h   Malči Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 35


Kar tukaj verujemo, bomo v nebesih gledali 

Kar tukaj upamo bomo tam uživali.
Kar tukaj ljubimo bomo tudi v nebesih vekomaj ljubili.

                                  Anton Martin Slomšek
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Ostala oznanila:
*  V  ponedeljek  11.9.  pričnemo  z  rednim  veroukom.  1.razred  prične
verouk v mesecu oktobru. Veroučenci boste prejeli katekizme in delovne
zvezke, kdor ga še nima. Vsak pa naj si priskrbi en zvezek, da bo vanj pisal
veroučne naloge. Mobilne telefone pustite doma, ker to ni učni pripomoček.
Iz prakse preteklih let se je pokazalo, da nekateri veroučenci  namenoma
povzročajo  nered  in  dekoncentrirajo  celotno  skupino.  Seveda  je  v
takem ozračju težko kaj narediti ali učiti. Isto velja tudi za žvečilne gumije.
Nikogar ne bo konec, če se bo eno uro vzdržal od žvečilnega gumija. Gre
preprosto  za  način  vedenja  ali  obnašanja.  Nič  ne pomaga verouk,  če  pri
osnovnih  stvareh  nismo  disciplinirani  in  urejeni.  Latinski  pregovor  pravi
»Gratia suppomit naturan! – milost predpostavlja naravo«

*  V  soboto  16.9.  ob  9.30h  je  v  Stični že  25.  leto  zapored  srečanje
katoliške  mladine.  Srečanje  bo  potekalo  v  okviru  papeževe  poslanice  za
svetovni dan mladih (cvetna nedelja 2006): »Tvoja beseda je svetilka mojim
nogam, luč moji stezi« (Ps 119,105) in v luči pastoralnega leta 2007, ki bo v
slovenskem prostoru posvečeno svetemu pismu. Prav je, da bi se tudi mladi
iz naše župnije udeležili tega srečanja.

*  Mihelovo  nedeljo  bomo  vsako  leto  obhajali  na  zadnjo  nedeljo  v
mesecu septembru,  ker je prva nedelja v oktobru rožnovenska. Mihelova
nedelja sovpada tudi  s Slomškovo nedeljo.  Na Mihelovo nedeljo bo pri
obeh  mašah  darovanje  za  potrebe  župnijske  cerkve. Streha  je
obnovljena v celoti. Po obnovi kliče tudi fasada cerkve in notranjščina.
Za  vsa  zbrana  sredstva  za  obnovo  strehe  se  vsem  darovalcem  iskreno
zahvalim, prav tako tudi za vsako pomoč in delo.
*  V ponedeljek, 18. 9. ob 20. uri bo v župnišču srečanje za člane Župnijske
Karitas.

* Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki so na kakršnikoli
način pomagali in sodelovali pri srečanju ostarelih v nedeljo 27.8.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

10.9. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Marijana Kunc in Tamara Trpin 
17.9. Franja Tušar in Cilka Jereb Larisa Jereb in Tina Kogovšek 
24.9. Ana Lukančič in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v Septembru Tadeja Gnezda

Ministriranje:
Teden od 10.9. – 17.9. Jaka Logar st., Jaka Logar ml.

Primož Arhar in Damjan Petkovšek
Teden od 17.9. – 24.9. Lovrenc Skvarča in Vid Treven
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


