
Binkoštna nedelja, slovesni praznik
Evangelij: KAKOR ME JE OČE POSLAL, VASA 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 12.6.2011 do 18. 06. 2011:
nedelja, 
12.6.

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

ponedeljek, 13.6. Binkoštni ponedeljek – Marija Mati Cerkve
8h  Anton Peternel, godovna, Rovte 82g
19h  Marija Novak, obletna, Petkovec 6

torek, 14.6. 19h  Gašper Logar in starši, obletna, Rovte 841a
sreda, 15.6. Sv. Vid, mučenec

19h na Petkovcu – urna maša
četrtek, 16.6. 19h  Marijana Ambrožič, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 28
petek, 17.6. Sv. Albert, apostol ubogih

19h – za zdravje, Rovte
sobota, 18.6. Sv. Marko in Marcelijan, mučenca

8h  Slavko Treven, obletna in Julijana, Rovte 99
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Sv. Vid spada med tiste mučence, ki so jih Kristjani dobro poznali. Podobno

zagotovo  vemo za grobove  več  mučencev,  katerih  mučeništva  ni  nihče  v
spisih obdelav. Za časa cesarja Dioklecijana je bilo veliko mučencev, zato ne
moremo pričakovati, da bi bila imena vseh ugotovljena. Ime in mučeništvo
sv. Vida pa sta zanesljivo ugotovljena. Čas njegovega mučeništva smemo
locirati  v Dioklecijanovo dobo.  Za verjeten kraj njegovega rojstva smemo
imenovati Sicilijo, za kraj mučenja dolino reke Sele v Lakaniji (ob Salenskem
zalivu) in  za starost Vidovo zgodnjo mladost.

    Iz legende o sv. Vidu je treba izločiti vse tisto, kar je izmišljeno ali vanje
prineseno od drugod. Ena takih je zgodba o zakoncih Modestu in Kresceniji,
potem zgodba  o  tem,  da  je  Vid  izgnal  hudega  duha  iz  obsedenega  sina
cesarja Dioklecijana. Legende predvsem ustrezajo vernosti dobe, v kateri so
nastale. Tej dobi pa ni bilo dosti mar za trdne zgodovinske dokaze.

    Iz poznejšega časa vemo, da so leta 775 relikvije sv. Vida prenesli v
samostan St. Denis pri Parizu. Francozi imenujejo svetnika Guy (izg. Gý). Od
tod je del relikvij dobil leta 836 samostan Korvey na Vestfalskem. Roko sv.
Vida pa je cesar Henrik I. poklonil češkemu knezu sv. Venčeslavu (Vaclavu).
Hranijo jo v veličastni cerkvi sv. Vida na Hradčanih v Pragi.

Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: OČE JE PROSIL SINA ZA REŠITEV SVETA                             Jan, 3,16-18
Evangelij po Janezu
Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj
veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi
svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je
že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.

 Mašni nameni od 19.6.2011 do 26.6.2011:
nedelja, 
19.6.

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

ponedeljek, 20.6. 19h  Vladislav Pivk, trideseti dan, Rovte 32
torek, 21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine

19h  iz družine Gabrovšek in sinova Andrej in Pavel, Petkovec
sreda, 22.6. Sv. Pavlin in Nole, škof

19h  Ivan Mlinar Cigale
četrtek, 23.6. Sv. Rešnje Telo in sv. Rešnja Kri, slovesni in 

zapovedan praznik
8h – za farane
19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104c

petek, 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik
19h  Matevž Kogovšek in ,  Marija Kamin, obletna, Rovte 50a

sobota, 25.6. Sv. Viljem, opat – Dan državnosti
8h  Minka Treven, dano iz Brekovc 

nedelja, 
26.6.

13. Nedelja med letom
7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h – za domovino 

Ministriranje:

Teden 12.6. do 19.6. Blaž Skvarča in Martin Kavčič

Teden od 19.6. do 26.6. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 9, od 11.6. do 17.6. sk. 10, od 18.6. do 24.6. sk. 11, od 25.6. do 1.7.

Evharistija
Kristus ni postavil zakramenta sv. evharistije zato, da bi ga v podobi 
kruha zapirali v cerkve in tabernaklje. On želi, da mi postanemo njegov
živi tabernakelj – da pride v nas in nas napolni s svojo prisotnostjo. 
Potem bo šla procesija od vsake maše, ne samo na veliko noč ali na 
praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Od vsakega obhajila naj bi 
odhajali iz cerkve kot nosilci Boga. Naša srca naj bi bila nekakšna 
monštranca, ki prinaša in kaže Kristusa svetu.



 Ostala oznanila:

* Na Binkoštni ponedeljek v Sloveniji obhajamo praznik Marije, Matere
Cerkve. Sv. maši bosta ob 8h in 19h. Čeprav je ta dan delavnik, se v 
večjem številu udeležite svetih maš.

* Civilna iniciativa za družino in pravico otrok vabi v torek 14.6. ob 
17h v Ljubljano pred Državni zbor: matere, očete, stare starše, mlade, 
starejše, pevce, narodne noše na shod v podporo Družini.

* V torek 14.6. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske 
skupine. Vabljeni novi pari.

* Na god sv. Vida 15.6. je sv. maša na Petkovcu, pri kateri je blagoslov
vode za kropljenje. Prosili bomo za odvrnjenja hude ure, blagoslov 
pri fizičnem in umskem delu in blagoslov polj. 

* V sredo 15.6. je ob 20h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Marijin zgled poklicanosti, Alojz Štefan, Naše poslanstvo 
št. 44, str. 49.

* V soboto 18.6. je na Brezjah 43. vseslovensko romanje bolnikov in 
invalidov. Ob 10h bo romarska maša, ki jo bo vodil celjski škof 
Stanko Lipovšek. 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.

* Veroučna spričevala bodo veroučenci prejeli v nedeljo 19.6. po obeh 
mašah.

* V četrtek 23.6. praznujemo praznik Svetega Rešnjega Telesa in 
Rešnje Krvi. Sv. maši bosta ob 8h in 19h. Ker je ta dan zapovedani 
praznik, se maši udeležite v večjem številu. Pol ure pred večerno mašo 
bo molitvena ura pred Najsvetejšim za domovino.

* Na 13. navadno nedeljo 26.6. bo po jutranji maši, ki bo ob 7h, če bo 
lepo vreme, Telovska procesija po običajni poti. Vse ki ste zadolženi za 
potek procesije, prosim za sodelovanje in lep potek.

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

12.6. Metka Bogataj in Cilka Jereb Branka Jereb in Petra Čuk
13.6. ob 8h Franja Tušar ob 19h Marja Čuk
19.6. Tadeja Gnezda in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Helena Rupnik
23.6. ob 8h Mojca in Lovro Skvarča ob 19h Marjana Kavčič in Jakob Skvarča
26.6. Metka Bogataj in Vilma Kunc Ana Lukančič in Karin Hladnik

Pogrebne maše za Junij Franja Tušar
 

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

Oznanila od 12.6.2011 do 26.6.2011, Leto VII. št. 12
SVETI VID, MUČENEC

Mučenca Vida prištevamo med najbolj češčene svetnike na Slovenskem. To
je vidno  že iz  števila  njemu posvečenih  cerkva,  ki  jih  je  76,  od tega 38
župnijskih, večinoma takih, ki se po njih imenuje tudi kraj(Šentvid, Sv. Vid).
Ker so cerkve sv. Vida med najstarejšimi in segajo v začetek Krščanstva med
Slovenci,  učenjaki  domnevajo, da so jih postavljali  v krajih,  kjer so poprej
častili Svetovita, poganskega Boga Slovanov. Število cerkva, posvečenih sv.
Vidu, še ne obseže vsega češčenja, zakaj tega svetnika so šteli tudi med 14
pomočnikov v sili, kjer se njegovo ime ne postavlja na prvo mesto, čeprav je
važno. Priporočali so se mu v mnogih stiskah: za zdravje živcev in oči (vida),
zoper t. i. Vidov ples in božjast, ob nevarnosti bliska in ognja, zoper kačji pik,
za ohranitev čistosti. Za nebeškega zavetnika so ga imeli: lekarnarji, kotlarji,
pivovarji, mutci in gluhi, viničarji in rudarji, pa tudi odrski igralci in plesalci.
Upodabljali so ga na dva glavna načina: kot mladeniča s palmo in krokarjem,
knjigo ali levom in mučenega v kotlu ali s kotličem v roki. V rimsko-nemškem
cesarstvu  so  mu  kot  zaščitniku  države  dodajali  še  cesarske  irisignije
(Mermelin,  cesarsko jabolko,  orla  ali  petelina;tega  so  zmotno razlagali  kot
spomin na Svetovita, ki ima za svoje znamenje  petelina).

   O življenju in mučeništvu sv.  Vida  se ni ohranil noben star zgodovinsko
utemeljen opis, temveč samo fantastična legenda iz leta 600 in poznejšega
časa in to v različnih oblikah. Zato je nastal dvom o njegovi resnični osebnosti.
Toda prič o njegovem prisrčnem  in razširjenem češčenju imamo iz zgodnjih
časov toliko,  da  je  treba dvom o njegovi  zgodovinski  osebnosti  zavreči.  V
Rimu je za časa papeža Galerija  I.  (492-96) stala  cerkev posvečena temu
mučencu. Iz spisov Gregorja I. (umrl 604) spoznamo, da so se po sv. Vidu
imenovali  samostani  na  Siciliji  in  Sardiniji.  Tega  mučenca  poznajo  vsi
najstarejši koledarji cerkve, tako na zahodu, kakor na vzhodu.                 >>


