
Binkoštna nedelja

Evangelij: KAKOR ME JE OČE POSLAL, VAS JAZ POŠLJEM IN DAJEM 
SVETEGA DUHA                                                                    Jan 20, 19-23

Evangelij po  Janezu

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi
zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke
in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor
je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega
Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 

Mašni nameni od 31. 5. do 6. 6. 2009: 

nedelja, 
31. 5.

7:30h – za farane
10h Prvo sveto obhajilo 
       sv. maša  Saša Demšar, obletna, Rovte 14
14h – sklep šmarnic v župnijski cerkvi

ponedeljek,  1. 6. Marija, Mati Cerkve, prazni – binkoštni ponedeljek
  8h  iz družine Petkovšek, Rovte 131
19h  Janez Treven, Praprotno Brdo 17

torek, 2. 6. Sv. Marcelin in Peter, mučenca
19h  Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24

sreda, 3. 6. Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
19h – za vse žrtve II. svetovne vojne

četrtek, 4. 6. Sv. Kvirin iz Siska, škof in mučenec
19h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

prvi petek, 5. 6. Sv. Bonifacij, škof in mučenec
19h  Pavle Lukan, obletna, Praprotno Brdo 2

sobota, 6. 6.
prva duhovniška 
Kvatrna

Sv. Norbert, škof
8h  Milan in Veronika Križaj, obletna, Rovte 85a

=================================================================================
(nadaljevanje iz naslovne strani) 
List je bil pisan v Rimu že proti koncu Pavlovega prvega ujetništva, najbrž pomladi

leta 63. Apostol namreč že govori o velikih uspehih, ki jih je dosegel v Rimu. Izraža
upanje, da pride skoraj sam med Fiilipljane. To pismo je pisal, ko se je sodni postopek
proti njemu že bližal koncu in apostol ni bil več v najetem stanovanju, temveč v strogi
cesarski ječi v Tretoriju.

Pristnost  pisma potrjujejo  cerkveni  očetje  in  pisatelji  najstarejše  dobe.  Že  sv.
Polikarp se v svojem pismu sklicuje na ta list apostola Pavla

Ministriranje:
Teden od 31.5. – 7. 6. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 7. 6.  – 14. 6. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale
 

10. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS NAROČI KRŠČEVATI V IMENU OČETA IN SINA IN 

SVETEGA DUHA                                                                       Mt 28,16-20

Evangelij po Mateju

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu
do tal priklonili,  nekateri  pa so dvomili.  Jezus je pristopil in jim spregovoril:  »Dana mi je vsa oblast v
nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in
Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do
konca sveta.«

Mašni nameni od 7. 6. do 14. 6. 2009:

nedelja, 7.6. Sveta Trojica, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Fištrovi, obletna, Rovtarske Žibrše 2

ponedeljek, 8. 6. Sv. Medard, škof
19h – v dober namen, Petkovec 6b

torek, 9. 6. Sv. Primož in Felicijan, mučenca
19h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125

sreda, 10. 6. 19h  iz družine Jeršič
četrtek, 11. 6. Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri, 

slovesni in zapovedani praznik
8h – za farane
19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

petek, 12. 6. 19h  Anton Trpin, godovna, Rovte 117
sobota, 13. 6. Sv. Anton padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj

10h vsi  Sroboški
19h – za srečen zakon

nedelja, 14.6. 11. Navadna nedelja
7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h  Jože Gantar, obletna, Rovte 20

====================================================================================

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
31. 5. Petra Čuk in Jože Treven Starši prvoobhajancev
1.6. ob 8h Cilka Jereb ob 19h Mojca  Skvarča
7. 6. Matjaž Gnezda in Tamara Trpin Mojca Skvarča in Karin Hladnik
11. 6. ob 8h Franja Tušar in Cilka Jereb ob 19h Marja Čuk in Jože Treven
14. 6. Ana Lukančič in Metka Bogataj Marijana Kunc in Branka Jereb
Pogrebne maše v juniju Metka Bogataj



Monštranca z vso svojo lepoto in dovršenostjo govori, da je med nami 
navzoč skriti Bog nebes in zemlje. Prve monštrance so nastale v 14. 
stoletju, ko so začeli izpostavljati Najsvetejše v javno češčenje in so na 
praznik svetega Rešnjega telesa slovesno izpovedovali svojo vero v 
Kristusovo navzočnost v evharistiji s procesijami z Najsvetejšim. Pri teh 
procesijah so najprej nosili Najsvetejše v zaprti posodi. Počasi je prišla v 
navado posodica s steklenim pokrovom, ki je nato dobivala novo in novo 
obliko. Dodali so ji držalo in stojalo, predvsem pa so jo vedno bolj krasili 
in umetniško oblikovali. Monštranca pa ne kaže samo tega, da je živi Bog 
med nami, temveč jo izpostavljajo tudi kot vabilo, da se tako poglobimo v 
Božjo navzočnost, da bi tudi naše življenje izžarevalo Kristusa.

Ostala oznanila:
* Na Binkoštno nedeljo je pri sv. maši ob 10h slovesnost prvega 

svetega obhajila.
Z Binkoštno nedeljo se konča tudi velikonočni čas. Ker je to zadnji 
dan v mesecu maju, je tudi sklep šmarnic. Te bodo v župnijski cerkvi ob 
14h.

* Na Binkoštni ponedeljek obhajamo praznik Marije Matere Cerkve. 
Sveti maši bosta ob 8h in ob 19h.

* Na prvi petek v mesecu juniju 5.6. bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bodo
litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in blagoslovom. 

* Prva sobota v juniju je Kvatrna. Ker je mesec junij mesec 
posvetitve novih duhovnikov, bomo pri maši prosili in molili za 
svetost duhovnikov in za nove duhovne in redovne poklice. Po maši 
bodo litanije Matere Božje z blagoslovom.

* V četrtek, 11. 6. je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Maši 
bosta ob 8h in ob 19h. Ker je to slovesni in zapovedan praznik, se 
udeležite svete maše. Pred večerno mašo bo pol ure pred mašo 
izpostavljeno Sveto Rešnje Telo v molitev in češčenje. Je pa Sveto 
Rešnje Telo za molitev in češčenje izpostavljeno vse četrtke v letu pol ure 
pred sveto mašo.

* Telovska procesija bo v nedeljom, 14.6. po jutranji sveti maši. 
Udeležite se je, če bo lepo vreme, v čim večjem številu.

* Župnijska Karitas Rovte organizira v soboto, 20.6. romanje bolnih, 
ostarelih in invalidov na Brezje. Odhod avtobusa izpred cerkve ob 7h 
zjutraj. Cena s kosilom je 15€. Prijavite se v župnišču. Po kosilu bomo 
imeli litanije v župnijski cerkvi Kranj Šmartin.

* Spominska maša v Kočevskem Rogu bo v soboto, 6.6. Odhod 
ob 7h zjutraj izpred cerkve. Informacije JUR–BUS, GSM 041-721997
ali Tel: 01/7501342.

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

Oznanila od 31. 5. do 14. 6. 2009, Leto V. št. 11
Pismo apostola Pavla Filipljanom

Cerkveno občino v Filipih, nekdanji slavni prestolnici macedonskega kralja Filipa
II., je ustanovil apostol Pavel na drugem misijonskem potovanju leta 50 ali 51(Apd,
16,11-40). Bila je to prva cerkvena občina, ki jo je ustanovil na evropskih tleh. Skozi
Filipe je držala znamenita Egnacijska cesta, ki je povezovala Rim z Bizancem, Zahod z
Vzhodom. Tako je bilo mesto Filipe ena najvažnejših prometnih točk v Macedoniji.
Apostol je mesto kasneje še dvakrat obiskal poleti ali jeseni leta 57, ko je na tretjem
misijonskem potovanju hitel iz Efeza preko Macedonije v Korint. In spomladi leta 58,
ko se je  vračal  s  tretjega  misijonskega potovanja in  je  v  Filipih  obhajal  »praznik
presnikov«(Apd. 20,6). 

Med  apostolom Pavlom in  Cerkvijo  v  Filipih  je  vladalo  zelo  prisrčno  razmerje.
Zanimivo je, da je apostol samo Filipjanom dovolil, da so mu pošiljali gmotne darove,
čeprav sam ni osebno hotel pri apostolskem delu prejemati gmotne podpore vernikov.
Ko so zvedeli, da je apostol v ječi, so k njemu poslali nekega Epafrodita, da mu izroči
njihove darove in da mu v potrebi stoji ob strani.  Epafrodit  je ob tej priliki  Pavlu
poročal o verskem stanju v Filipih in o zaskrbljenosti Filipljanov zaradi njihove usode.

Epafrodit je v Rimu na smrt zbolel, a na veliko veselje apostolovo zopet ozdravel.
Preden  se  je  vrnil  v  Filipe,  mu  je  Pavel  napisal  prisrčno  pismo,  v  katerem  se
Filipjanom zahvaljuje za poslane darove in jih obvešča o svojem položaju, ob enem pa
jim podaja nekaj navodil za krščansko življenje. 

To pismo je bolj kot vsa druga Pavlova pisma pisana prijateljsko in neprisiljeno. V
njem  govorita  samo  srce  in  čustvo.  Pavel  ne  nastopa  kot  učitelj  z  apostolsko
avtoriteto, ampak kot oče. Pismo prepleta s pripombami posebnega značaja. Vernike
opominja k zglednemu Krščanskemu življenju, ter jim priporoča edinost, ki naj sloni
na ljubezni in ponižnosti po zgledu Jezusa Kristusa, ki je vzel nase podobo hlapca, se
ponižal in bil pokoren do smrti. Priporoča jim, naj z ljubeznijo sprejmejo Timoteja in
Epafrodita, ki ju bo osebno poslal k njim. Nato jim z vso resnobo polaga na srce, naj
se varujejo laži bratov, ki širijo judovske nauke, se jim s toplimi besedami zahvaljuje
za poslane darove in jih spodbuja k veselju v Gospodu.

>>


