
13. Navadna nedelja 
Evangelij: JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV                               Lk 9,51-62

POSEBNO OBVESTILO

* Glede na to, da se bodo v ponedeljek, 28. junija začela dela
   obnove notranjščine župnijske cerkve v Rovtah, bodo maše:
- od 29. 6. delavniške maše v zimski kapeli, tudi na praznik 
   sv. apostolov Petra in Pavla in sicer zjutraj ob 8h  in 19h.
- nedeljske 4. 7.  In 11. 7.  v cerkvi sv. Hieronima na Petkovcu.
- poročna maša v soboto,  dne 10. 7. ob 18. uri na Petkovcu.

* V prilogi je opisan obseg in roki obnovitvenih del.

Mašni nameni od 27. 6. 2010 do 3. 7. 2010: 
nedelja, 
27. 6.

Sv. Ema Krška, kneginja
7:30h – za farane
10h  Jože Gantar, obletna, Rovte 20
11:30h – na Petkovcu, za vse pokojne iz družine Lukan 
               Petkovec 45

ponedeljek, 28.6. Sv. Irenej, škof in mučenec
torek, 29. 6. 8h  Vinko Lapajne

19h  Dušan Slabe, obletna in  iz družine Slabe, Petkovec 32
sreda, 30. 6. Prvi mučenci rimske Cerkve

19h  Janez Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 41
četrtek, 1. 7. 19h  Franc Brenčič, obletna , Petkovec 39
Prvi petek, 2. 7. 19h  starši Lazar, obletna, Rovte 121
sobota, 3. 7.
Prva duhovniška

Sv. Tomaž, apostol
8h vsi  iz družine Skvarča, Rovte 165

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ta  slavni  farizejski  učitelj  je  glede  Kristjanov  svetoval  judovskemu  velikemu
zboru:  »Ne dotikajte  se  teh ljudi  in  pustite  jih;  zakaj,  če  je  ta  načrt  ali  to  delo
človeško, bo razpadlo; če pa je od Boga, jih ne boste mogli uničiti – da bi se kdaj ne
izkazalo, da se borite proti Bogu« (Apd 5, 38-39). Savel (tako se je imenoval kot
Jud), se je zvesto držal Boga in je mislil, da je Bogu služil tudi takrat, ko »je še pihal
grožnjo in smrt zoper učence Gospodove«. Ko je odšel v Damask, da bi od tam v
Jeruzalem pripeljal  zvezane kristjane,  ga je na poti  obsijala  svetloba.  Padel  je  iz
konja  in  oslepel.  Zaslišal  je  glas:  »Savel,  Savel,  zakaj  me preganjaš«?  Savel  je
vprašal: »Kdo si Gospod«? Dobil je odgovor: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš«. V
Damasku  ga  je  Ananija  poučil  o  Jezusu.  Prejel  je  Krst  in  postal  Jezusov  goreč
oznanjevalec, Bog ga je izvolil za, »Orodje, da  ponese njegovo ime pred pogane,
kralje  in  Izraelove  sinove.  In  Jezus  sam  mu  bo  pokazal,  koliko  mora  trpeti  za
Jezusovo ime« (Apd 9, 15-16). Po svoji spreobrnitvi in Krstu se je Savel spremenil v
apostola  Pavla;  dobil  je  eno najvidnejših  vlog v Kristusovi  Cerkvi  za  vse  čase in
začrtana mu je bila pot v vrhove svetništva.

14. Navadna nedelja – Nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: KRISTUSOVI UČENCI PRINAŠAJO MIR                       Lk 10,1-9

Evangelij po Luku
Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in 
kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda 
žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosíte s 
seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, recite
najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam. 
V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodíte iz hiše v
hišo. V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so 
v njem, in jim govorite: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«

  Mašni nameni od 4. 7. do 11. 7. 2010:
nedelja, 
4.7.

7:30h na Petkovcu – za farane
10h na Petkovcu  Marija Jereb, obletna in Anton Jereb, 
Petkovec 40

ponedeljek, 5.7. Sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika 
Evrope, glavna zavetnika nadškofije, slovesni 
praznik
19h  Bolkovcovi, Rovte 82

 torek, 6. 7. Sv. Marija Goretti, devica in mučenka
19h  Pavel Šemrov, Zbilje 22a

 sreda, 7. 7. Sv. Vilibald
19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122

 četrtek, 8. 7. 19h  iz družine Justin
petek, 9.7. Sv. Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski 

mučenci
19h  Marija Novak in Miroslav, obletna, Petkovec 6

sobota, 10. 7. Sv. Amalija, redovnica
8h  Bernarda in starši Lukan, Praprotno Brdo 3
18h na Petkovcu – za srečen zakon    

nedelja, 
11.7.

15. Navadna nedelja
Zunanja slovesnost sv. Cirila in Metoda
7:30h na Petkovcu – za farane
10h na Petkovcu  Marjan Celarc, Petkovec 35a

  Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

27. 6. Veronika Kavčič in Matjaž Gnezda Tadeja Gnezda in Karin Hladnik
29. 6. ob 8h Franja Tušar ob 19 Petra Čuk 
4. 7. Metka Bogataj in Jože Treven Lovro Skvarča in Marijana Kunc

11. 7. Franja Tušar in Ana Lukančič Jakob Skvarča in Petra Čuk
Pogrebne maše v juliju Jože Treven

    



Ostala oznanila:

* Za prvi petek v mesecu Juliju (2.7.) bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni sveti 
maši bodo litanije Srca Jezusovega z blagoslovom in posvetilno 
molitvijo.

* Na prvo soboto v mesecu Juliju (3.7.), ko goduje sv. Tomaž, 
apostol, bomo po maši zmolili litanije Matere Božje in molili za 
duhovne in redovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Podpisana veroučna spričevala veroučenci oddajte  v cerkvi po 
svetih mašah, ali pa v poštni nabiralnik na župnišču, tisti, ki še 
niste prejeli veroučnih spričeval, jih dobite v župnišču. Gre za 
veroučence 1., 2., in 3. razreda.

* Spominska maša v Kočevskem rogu bo v nedeljo 4.7. ob 11h ob 
20-letnici prve spravne maše. Sveto mašo bo vodil in daroval 
nadškof Anton Stres. Prijavite se pri TEHNOJUR Rovte 128, GSM: 041 
721 997. Odhod  avtobusa iz Rovt ob 7h zjutraj.

  Ministriranje:

Teden od 27.6. – 4. 7. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven
Teden od 4.7. – 11. 7. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin

Posvetitev letošnjih novomašnikov ljubljanske Nadškofije

V torek 29.6. praznujemo praznik apostolov sv. Petra in Pavla. To je 
tudi dan posvečenja slovenskih novomašnikov. Zato v teh dneh več 
molimo za nove duhovne in redovne poklice v Slovenski Cerkvi. 
Pridružimo se prošnji: »Gospod, pošlji delavcev v svoj vinograd«!
Novomašniki ljubljanske Nadškofije, ki  bodo posvečeni v 
soboto 26. junija 2010 ob 16h v ljubljanski stolnici:

1. Erik Švigelj, roj. 6.6.1983 v Postojni iz župnije Unec.

2. Martin Zlobko, roj. 26.1.1985 v Ljubljani iz župnije Komenda.

3. brat Andrej Pollak, frančiškan, roj. 10.1.1983 iz župnije Ljubljana
Bežigrad.

4. Grega Valič, salezijanec, roj 1.4.1981 iz župnije Ljubljana Ježica.

5. Marjan Kokalj, roj. 5.1.1969 iz župnije Selca nad Škofjo Loko.

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

Oznanila od 27. 6. 2010 do 11. 7. 2010, Leto VI. št. 13

Sveti Peter in Pavel, prvaka apostolov

Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam kliče v spomin dva moža, ki sta bila
po božjem načrtu zbrana, da postavita človeški temelj Kristusovi Cerkvi. Sv. Petra je
Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo Cerkev, sv. Pavla pa za orodje, ki ga
je  izvolil,  da ponese njegovo ime med pogane. Poslanstva  si  nista  izbrala  sama,
namenil ga njima je Bog, ki je tudi vodil njuno človeško usodo, računal pa je na
osebni značaj obeh.

Apostol Peter, je bil doma v ribiški vasici Betsaidi, onstran Genezareškega jezera.
Očetu  je  bilo  ime  Janez,  skrajšano  Jona.  Peter  se  je  od  tam  priženil  v  mesto
Kafarnaum, onstran jezera. Evangelisti ne omenjajo ženinega imena – morda je bil
že vdovec – pač pa taščo, ki je sprejemala Jezusa in apostole v goste in jo je Jezus
ozdravil  (Mr  1,29).  Sveto  Pismo  s  poudarkom  omenja  pomembnost  Petrovega
ribiškega poklica. Petra in njegovega brata Andreja je Jezus poklical, ko sta metala
mreže »v morje« in jima je rekel: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča
ljudi«. Takoj sta pustila mreže in odšla za njim (Mr 1,16-18). Jezus je tudi stopil v
Petrov  čoln  in  iz  njega  učil  množice.  Da  bo  imel  Peter  v  Jezusovem Kraljestvu
posebno vlogo, višjo od drugih učencev, je povedal Jezus takoj s početka. Jezus je že
ob prvem srečanju Petru spremenil ime: »ti si Simon, Janezov sin: ti se boš imenoval
Kefa«,  kar  pomeni  Peter,  po naše Skala.  Pri  Cezareji  Filipovi  je  Peter po božjem
navdihu odgovoril  na Jezusovo vprašanje, Kdo je Sin človekov: »Ti si Kristus, Sin
živega Boga«. Jezus mu je takrat odgovoril: »Ti si Peter Skala in na to skalo bom
sezidal  svojo  Cerkev  in  peklenska  vrata  (to  je  moč  pekla  in  časa)  je  ne  bosta
premagala.  In  dal  ti  bom ključe  nebeškega  kraljestva.  In karkoli  boš  zavezal  na
zemlji bo zavezano tudi v nebesih in karkoli boš razvezal na zemlji bo razvezano tudi
v nebesih (Mt. 16, 13-19).

Apostol  Pavel  je  bil  že  od  rane  mladosti  gorečnik  za  Mojzesovo  postavo.
Spolnjeval jo je do pičice natančno in zvesto v duhu farizejske šole. Sam pravi, da se
je učil »pri Gamalielovih nogah«. 

                                                                                                              >>


