
Sveta Trojica, slovesni praznik

Evangelij: DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA                         Jan 16,12-15

Evangelij po Janezu

Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso
resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.
On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam
rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«  

Mašni nameni od 30. 5. 2010 do 5. 6. 2010: 
nedelja, 
30. 5.

7:30h – za farane
10h  Neža Filipič, Rovte 100a
Slovesnost prvega svetega obhajila
14:30h – šmarnična pobožnost  v župnijski cerkvi

ponedeljek, 31.5. Obiskovanje Device Marije, praznik, sklep šmarnic
19h  Frančiška Petkovšek, obletna, Rovte 131

torek, 1. 6. Sv. Justin, mučenec
19h  Jože Treven, godovna, Rovte  13

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

četrtek, 3. 6. Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri
Slovesni in zapovedan praznik
8h – za farane
19h  Jože Treven, obletna , Rovte 4a

Prvi petek, 4. 6. Sv. Kvirin iz Siska, škof in mučenec
19h  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18

sobota, 5. 6.
Prva duhovniška

Sv. Bonifacij, škof in mučenec
8h  Cvetka Žniderič, obletna, Rovte 81a

===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Duhovniki  se bodo do 9:30h zbrali  v garderobi.  Oblečeni v mašne plašče se
bodo pridružili  procesiji  z milostno podobo Marije Pomagaj. Za to priložnost bodo
izdelani posebni mašni plašči.  Prvih 100 duhovnikov, ki  se bodo obhajali  pri glavi
oltarni mizi, bo obhajilo delilo vernikom, kamor jih bodo pospremili skavti.

Ministranti naj s seboj prinesejo ministrantska oblačila. Na stadionu bo zanje na
voljo garderoba za preoblačenje. Ob 9:30h bodo v procesiji z milostno podobo Marije
Pomagaj prišli na stadion in zasedli zanje pripravljena mesta.

Narodne  noše  se  morajo  zbrati  do  9:25  pred  stadionom in  bodo  spremljali
milostno podobo Marije Pomagaj na stadion.

Za  vsakega  udeleženca  bo  pripravljena  vrečka  v  kateri  bodo:  kapa,
palerina, spominski podobici in bogoslužna knjižica. 

Evharistični kongres ni samo enkraten dogodek srečanja med nami in Jezusom v
evharistiji. Nanj se pripravljamo za to, da ga doživimo in se iz njega tudi učimo ter
živimo. 

10. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS OŽIVI MLADENIČA IZ NAIMA                             Lk 7,11-17

Evangelij po Luku

Nato se je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica. Prav tedaj, 
ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo 
je precej velika množica iz mesta. Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« 
Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: »Mladenič, rečem ti: Vstani!«  
Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga je dal njegovi materi. Vse je obšel strah in slavili so Boga 
ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o njem se je 
razširil po vsej Judeji in vsej okolici 

Mašni nameni od 6. 6. do 13. 6. 2010:

nedelja, 
6.6.

7 h – za farane, po maši Telovska procesija skozi naselje Rovte
10h  Anton Trpin, godovna, Rovte 117

ponedeljek,7.6. 19h  Julijana Lukančič, obletna, Rovte 127
 torek, 8. 6. Sv. Medard, škof

19h  Andrej Rupert, obletna in starši, Petkovec 13
 sreda, 9. 6. Sv. Primož in Felicijan, mučenca

19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
 četrtek, 10. 6. 19h  Jože Lukančič, Rovtarske Žibrše 16
petek, 11.6. Srce Jezusovo, slovesni praznik

19h  Julijana Treven, Rovte 99
sobota, 12. 6. Marijino brezmadežno Srce, god

8h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23    
nedelja, 
13.6.

11. Navadna nedelja
Slovenski Evharistični kongres v Celju
7:30h – za farane
10h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
30. 5. Cilka Jereb in Tamara Trpin starši prvoobhajancev
3. 6. Ob 8h Cilka Jereb in Mojca Skvarča Ob 19h Marja Čuk in Jakob 

Skvarča
6. 6. Franja Tušar in Jože Treven Lovro Skvarča in Metka Bogataj

13. 6. Ana Lukančič in Veronika Kavčič Petra Čuk in Branka Jereb
Pogrebne maše v juniju Cilka Jereb

    Ministriranje:

Teden od 30.5. – 6. 6. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven
Teden od 6.6. – 13. 6. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin



Ostala oznanila:
* Na nedeljo sv. Trojice 30. 5. je pri maši ob 10h slovesnost prvega 

svetega obhajila.
Šmarnična pobožnost bo v župnijski cerkvi ob 14:30h. Prav je, da se na 
zadnjo nedeljo v mesecu maju udeležite šmarnic v večjem številu.

* V četrtek, 3. 6. je slovesni in zapovedani praznik Svetega Rešnjega
Telesa in Rešnje Krvi. Čeprav je za večino to delovni dan, se maš 
udeležite v večjem številu, zlasti zato, ker se pripravljamo na Slovenski 
Evharistični kongres v Celju. Sveti maši bosta ob 8h zjutraj in zvečer ob 
19h. Pol ure pred večerno mašo bo molitvena ura pred 
izpostavljenim Najsvetejšim.

* Za prvi petek v mesecu juniju 4.6. bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Domači prijavite 
če je še kje potreba za prejem obhajila in obisk duhovnika. 
Po večerni maši bomo zmolili Litanije Srca Jezusovega z posvetilno 
molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Prva sobota v juniju 5.6. je namenjena molitvam za nove duhovne 
in redovne poklice, zato bomo po maši molili v ta namen in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 10. Navadno nedeljo 6.6. po jutranji maši, ki bo ob 7h zjutraj 
Telovska procesija. Ob ugodnem vremenu bo potekala skozi 
naselje Rovte. Pri vsaki kapelici (Zadrugarjevi, Čukovi, Poštni in Kapeli 
nasproti župnišča) je bogoslužje božje besede. Procesija se zaključi z 
zahvalno pesmijo in blagoslovom v cerkvi. Vsi, ki ste zadolženi za 
potek in sodelovanje, se potrudite, da bo procesija lepo in urejeno 
potekalo.

* Na 11. Navadno nedeljo 13.6. bo v Celju potekal slovenski 
Evharistični kongres. V župnišču se je prijavilo le 5 udeležencev, 
ostali so se prijavili oziroma se še prijavita na dekanijskem uradu 
Vrhnika tel:. 01/750 27 50 ali gsm: 031 361204. Prijavite se 
čimpreje v čimvečjem številu.

* V soboto, 19.6. bo vsakoletno romanje bolnih invalidov in ostarelih na 
Brezje. Organizira ga Župnijska Karitas. Odhod avtobusa iz Rovt bo ob 7h 
zjutraj. Prijava v župnišču.
Popoldanske večernice bodo pri sv. Duhu pri Škofji Loki. Cena romanja s 
kosilom 16€. 

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

Oznanila od 30. 5. 2010 do 13. 6. 2010, Leto VI. št. 11

Slovenski evharistični Kongres v Celju 13.6.2010

Še nekaj časa nas loči od prvega slovenskega evharističnega Kongresa v Celju,
kjer bo razglašen za blaženega prvi slovenski mučenec Lojze Grozde. V tridnevnici
pred kongresom bomo razmišljali o mučencu Lojzetu Grozdetu – na nedeljo Svete
Trojice 30. maja; ob prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Krvi – Jezusova in naša
daritev – 3. junija; in ob praznovanju nedelje – glavni sad evharističnega Kongresa –
6. junija. 

Veseli smo, da je sv. oče Benedikt XVI odločil, da ga bo na tem evharističnem
kongresu zastopal  Kardinal  –  državni  tajnik  Tarcisio  Bertone.  Ob evharistiji,  ki  je
največji  dar  Jezusa  Kristusa  Cerkvi,  želimo  prenoviti  oznanjevanje,  bogoslužje  in
služenje bližnjim. Gre za poživitev nove evangelizacije in zavesti odgovornosti vseh
Krščenih  kot  tudi  za  poživitev,  obhajanja  nedeljske  svete  maše  in  spoštovanja
nedeljskega počitka, za poživitev češčenja evharistije zunaj maše, in nenazadnje za
dobrodelnost, skrb in ljubezen do bližnjega, zlasti tistega v potrebi, kar mora postati
način življenja vsakega Kristjana. Pripravljalni odbor vabi vse, da poživimo molitev za
blagoslov in, da bi dogodek minil brez zapletov in nesreč.

Želimo opozoriti na tridnevno romanje milostne podobe Marije Pomagaj iz Brezij v
Celje, ki ga bo neposredno prenašal radio Ognjišče. Začetek bo v četrtek, 10. Junija
zjutraj, sklep v soboto 12. Junija zvečer. Milostna podoba se bo v četrtek ustavila v
Naklem, Šenčurju in Nevljah, v petek v Ljubnem ob Savinji, Šmartnem ob Paki in na
Polzeli, v soboto pa v Vojniku, Šentjurju pri Celju in končno v Celju pri sv. Duhu.

 Mladi s bodo zbrali v župnijski cerkvi na Teharjah v soboto 12. Junija do 21h in
nato poromali peš v Celje, kjer se bo ob 24h pričelo nočno bdenje v cerkvi Sv. Duha
s katehezo koprskega pomožnega škofa dr. Jurija Bizjaka. Do tretje ure bodo bdenje
vodili mladi iz skupnosti Emanuel, nato bodo program oblikovale različne skupine iz
vseh  slovenskih  škofij.  V  nedeljo  zjutraj  bodo  mladi  v  procesiji  ponesli  Marijino
podobo na stadion.

                                                                                                                >>


