
6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma
Evangelij: NA JEZUSOVO PROŠNJO PREJMEMO SV. DUHA            Jan, 14,15-21
Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 29.5.2011 do 04. 06. 2011:
nedelja, 
29.5.

7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, obletna, Rovte 29
       slovesnost prvega sv. obhajila
14h – šmarnična pobožnost z litanijami MB in blagoslovom

ponedeljek, 30.5.
Prošnji dan

Sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci
18:30h začetek prošnje procesije od Petrovčeve kapelica v cerkev 
           sv. Hieronima na Petkovcu 
           sv. maša  Viktor in Ana Kogovšek, obletna Petkovec 22

torek, 31.5. 
Prošnji dan

Obiskovanje Device Marije, praznik, sklep šmarnic
19h  Marija in Jože Tušar, obletna, Rovte 82b

sreda, 1.6. 
Prošnji dan

sv. Just, mučenec
19h  Vladislav Pivk, osmi dan, Rovte 32

četrtek, 2.6. Gospodov vnebohod, slovesni praznik
8h  Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24
19h – za zdravje in dober namen

Prvi petek, 3.6. Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
19h  iz družine Lukančič, obletna, Medvedje Brdo 1 
        in za   iz družine Kogovšek, Zavratec 18

sobota, 4.6.  
Prva duhovniška

Sv. Kvirin iz Siska, škof in mučenec
8h  sestre, brat in starši Gantar, obletna, Rovte 41a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Častitljivi Raymond Yourdan (preprostež) slavita Marijin obisk takole:

Presveta prihaja k sveti, 
Mati božja k človekovi materi, 
Brezmadežna mati k materi omadeževani, 
Mati presvetega Sina k materi grešnika,
Mati Odrešenikova k materi njegovega Predhodnika.

V hvalnici „Magnifikat“ se nam zelo jasno razodeva Marijin duhovni obraz.
Prevzet  je  v  nasprotju  nad  njenim  nizkim  položajem  in  njeno  notranjo
veličino,  ki  ji  je  podarjena po  milosti.  V  resnici  je  to  nasprotje  združitev
obojega: nizkosti, ponižnosti in veličine. Tega se Marija jasno zaveda. Sama
se uvrsti  na konec  izraelskega rodu „nizkih“,  „ubogih“,  ki  so  po gledanju
svetega pisma izbrani del Izraela: Gospod se je ozrl nanjo v njeni nizkosti,
njenem uboštvu in prav zardi tega uboštva in nizkosti. Marija je pralik tistih
ubogih, ki jih je Gospod hotel povišati. To je glavna misel speva.

Z besedo „nizkost“ stoji v grškem izvirniku „Zapeinosis“ in „Zapeinos“, ki se
skoraj ne da prevesti ustrezno. Pomeni tudi ponižanje, ponižnost in podobno.
Vsekakor gre močno predanost Bogu, predanost, ki vse pričakuje od Boga,
ničesar od sebe, se je prav zaradi te notranje svobodnosti v odnosu do vsega
ustvarjenega brez pridržkov pripravljena nesebično služiti Bogu in ljudem.

7. Velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja
Evangelij: OČE NAJ PROSLAVI SVOJEGA SINA                                   Jan, 17,1-11a

Evangelij po Janezu

Ko je to izrekel, je povzdignil oči proti nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega Sina, 
da Sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsemi živimi bitji, da bi dal večno življenje vsem, 
ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in 
njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, 
ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel 
pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, 
pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti 
besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, 
ter začeli verovati, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi 
jih dal, ker so tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več
na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče

 Mašni nameni od 5.6.2011 do 12.6.2011:
nedelja, 5.6. 7:30h – za farane

10h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51
ponedeljek, 6.6. Sv. Norbert, škof

19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130
torek, 7.6. 19h  straši Bradeško in Ivan Cigale, godovna, Rovte 70
sreda, 8.6. Sv. Medard, škof

19h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 2
četrtek, 9.6. Sv. Primož in Felicijan, mučenca

19h  Brigita Trček, Rovte 82a
petek, 10.6. 19h  Marija Leskovec, godovna, Rovtarske Žibrše 21
sobota, 11.6. Sv. Barnaba, apostol

8h  Frančiška Janžek, roj. Pivk, obletna, Petkovec 
nedelja, 
12.6.

Binkoštna nedelja, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Anton Trpin, godovna in  Kovačevi, Rovte 117 

Ministriranje:

Teden 29.5. do 5.6. Martin Skvarča, Urban Cigale in Pia Skvarča

Teden od 5.6. do 12.6. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 7, od 28.5. do 3.6. sk. 8, od 4.6. do 10.6. sk. 9, od 11.6. do 17.6.

Njemu slava
Njemu pa, ki more pomoči, katera deluje v nas, 
v vsem napraviti neznansko več od tega, 
kar prosimo ali mislimo, njemu slava Cerkvi
in Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov.  Amen



 Ostala oznanila:
* V ponedeljek, torek in sredo pred Vnebohodom obhajamo prošnje 

dneve. V župniji imamo Markovo procesijo, Florijanovo in Prošnjo procesijo 
na Petkovec. V njih molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za 
blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, 
vojske in drugih stisk. Prošnja procesija na Petkovec bo v ponedeljek 
30. Maja s pričetkom ob 18:30h pri Petrovčevi kapeli, od koder bo šla 
v cerkev sv. Hieronima. Udeležite se je v čim večjem številu. Pri maši bodo 
tudi „Šmarnice“. 

* V torek 31.5. obhajamo praznik Obiskanja Device Marije. Ta dan je 
tudi sklep šmarnic. Otroci, ki ste obiskovali šmarnice, prinesite k šmarnicam 
izpolnjene plakate, na katere ste lepili nalepke, ki ste jih dobili pri 
šmarnicah.

* V četrtek 2.6. obhajamo Gospodov vnebohod (40 dni po Veliki noči). 
Sv. maši bosta ob 8h in 19h. Ta dan se udeležite svetih maš, četudi ni 
zapovedan praznik.

* Za prvi petek v mesecu Juniju 3.6. bom v dopoldanskem času obiskal
in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni sv. maši bomo 
zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z 
najsvetejšim. 

* Na prvo soboto v juniju 4.6. bomo po sv. maši zmolili litanije Matere božje, 
molili za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 50 dni po veliki noči obhajamo slovesni praznik Svetega Duha – 
Binkošti. Na to nedeljo se konča v liturgiji velikonočni čas. Velikonočno 
svečo, ki nas je spominjala na vstalega Kristusa, ki nam je prinesel luč vere,
odnesemo od oltarja in jo postavimo h krstilniku, da gori med krščevanjem 
in da pri njej prižigamo sveče novokrščencem. Praznik Binkošti je tudi 
praznik vseh, ki so bili potrjeni v veri – so prejeli dar Sv. Duha, zakrament 
sv. Birme in sedmere darove Sv. Duha.

* Župnijska Karitas Rovte organizira romanje BIO na Brezje v soboto 
18.6. Odhod avtobusa iz Rovt bo ob 7h zjutraj. Po kosilu bomo imeli litanije 
Matere Božje v Besnici pri Kranju. Cena romanja s kosilom je 15€. Čim preje
se prijavite v župnišču.

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

29.5. Veronika Kavčič in Jakob Skvarča Starši prvoobhajancev
2.6. ob 8h Cilka Jereb in Mojca Skvarča ob 19h Veronika Kavčič in Tadeja Gnezda
5.6. Vilma Kunc in Franja Tušar Klemen Jereb in Mojca Skvarča

12.6. Metka Bogataj in Cilka Jereb Branka Jereb in Petra Čuk
Pogrebne maše za Maj Helena Rupnik
Pogrebne maše za Junij Franja Tušar

 

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

Oznanila od 29.5.2011 do 12.6.2011, Leto VII. št. 11
PRZNIK MARIJINEGA OBISKOVANJA

Zadnji  dan  meseca maja,  ki  je  posvečen   Mariji  in  sklepamo šmarnično
pobožnost, obhajamo praznik Marijinega obiskovanja. Vsebina tega praznika
je opisana pri evangelistu Luku v 1,39-56, ko Marijo obišče svojo sorodnico
Elizabeto.  Ob  srečanju  z  njo  Marija  zapoje  svoj  Magnifikat  –  Moja  duša
poveličuje gospoda.

Praznik nam najprej osvetljuje ponižnost Marije in njenega Sina. Že prva
dejanja, ki jih je naredila Marija, ko je pod srcem nosila »živi zaklad«, nosijo
značilne poteze  celotne skrivnosti učlovečenja. Bog se do skrajnosti globoko
sklanja k ljudem. Tu se že pokaže bistvena Odrešenikova usmerjenost:«Sin
človekov ni  prišel,  da bi  se mu streglo,  ampak, da bi  stregel  in  dal  svoje
življenje v odkupnino za mnoge« (Mr.10,45).  Tu je stalna naravnanost na pot
ponižnosti v službi bližnjemu, človeku, h kateremu se sklanja Bog sam. 

V  takratni  judovski,  še  bolj  pa  v  Grško-Rimski  družbi,  ki  je  bila  strogo
razdeljena na stopnje  nizkih in  visokih,  je  dejstvo,  da je mati  Kralja  vseh
Kraljev pohitela k svoji stari sorodnici zato, da ji bi pomagala v potrebi. To je
bil zelo zgovoren nauk o krščanski ponižnosti in službi bližnjemu. Na to misli
tudi ambrazijanska liturgija, ki nam prikazuje Elizabeto, kako vsa presenečena
nad toliko počastitvijo kliče: „Zakaj ti prihajaš k meni, mati mojega Gospoda?
Če bi bila vedela, bi ti jaz bila prišla naproti. Kajti, ti nosiš Kralja, jaz preroka;
Ti nosiš tistega, ki daje postavo, jaz tistega, ki jo sprejema; Ti nosiš Besedo,
jaz glas, ki razglaša Gospodov prihod“. 

Marija  pod srcem nosi  človeka – Boga.  Njeni  koraki  so  zato tudi  koraki
njenega sina. Ko gre Marija k ljudem, stori to z namenom, da bi jim skupaj z
vsem kar je najboljšega v njej, podarila zaklad, katerega hrani v sebi. Marija
je  orodje,  po  katerem  se  „Emanuel  –  Bog  z  nami  –  napravlja  čutom
dostopnega in odrešujoče deluje“.                                                          >>


