
4.    Binkoštna nedelja – slovesni praznik
Evangelij: KAKOR ME JE OČE POSLAL, VAS JAZ POŠLJEM IN DAJEM 

SVETEGA DUHA                                                                       Jan 20,19-23

Mašni nameni od 27.5.2012 do 02. 06. 2012:
nedelja, 
27.5.

Konec velikonočnega časa
7:30h – za farane
10h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9
14h – šmarnična pobožnost

ponedeljek, 28.5. Čas med letom
Marija, Mati Cerkve, praznik, Binkoštni ponedeljek
  8h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35
19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a

torek, 29.5. Sv. Maksim Emonski, škof
19h  iz družine Modrijan, Rovte 96

sreda, 30.5. Sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci
18h – srečanje birmancev, botrov, staršev in otrok z gospodom 
birmovalcem dr. Antonom Stresom
19h  Rožmanovi, Rovte 43

četrtek, 31.5. Obiskanje Device Marije, praznik, sklep šmarnic
 19h – za vse žrtve druge svetovne vojne

Prvi petek, 1.6.  Sv. Justin, škof in mučenec
19h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35

sobota, 2.6. 
prva Kvatrna 

Sv. Marcelini in Peter, mučenca
  8h  Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Prijetne dišave, ki se ob maziljenju širijo po prostoru, vabijo birmance, naj

tudi oni širijo tam, kjer živijo, »prijeten vonj« krščanske vere. To pomeni, naj
bodo misijonarji oziroma  naj živijo tako, da bo njihov način življenja vabljiv
za  vse,  s  katerimi  se  bodo  srečevali;  da  bodo  tudi  oni  začutili  željo  po
srečanju z Bogom in življenju po veri. To je vabilo k delu v življenju župnije,
kjer morajo svoje naravne darove postaviti v službo drugim. 

Škof mazili birmanca na čelu. Čelo je posebej izpostavljeno, vidno, zato je
maziljenje  na  čelu  znamenje birmančeve naloge,  da  se  svoje  vere ne bo
sramoval, ampak jo bo z besedo in dejanji oznanjal. Ker je bil pri krstu in pri
birmi zaznamovan z znamenjem križa, pripada Kristusu in ta pripadnost mara
biti v njegovem življenju očitna.

Sv. Ambrož je zapisal: »spominjaj se torej, da si prejel duhovno znamenje,
Duha modrosti in umnosti, Duha sveta in moči, Duha vednosti in pobožnosti,
Duha svetega  strahu, in ohranjaj to, kar si prejel. Bog Oče te je zaznamoval
s svojimi znamenjem, Kristus Gospod te je potrdil in je  v tvoje srce položil
poroštvo Duha«.
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 26.5. do 1.6. sk. 12, od 2.6. do 8.6. sk. 13, od 9.6. do 15.6.

Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: JEZUS NAROČI KRŠČEVATI V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA 

DUHA                                                                                                  Mt 28,16-20

 Mašni nameni od 3.6.2012 do 10.6.2012:
nedelja, 3.6. 8:30h –  za farane, po namenu gospoda birmovalca

Podelitev zakramenta Svete birme
ponedeljek, 4.6. Sv. Kvirin iz Siska, škof in  mučenec

19h – v čast Mariji Pomagaj, Rovte 
torek, 5.6. Sv. Bonifacij, škof in mučenec

19h  Gašper Logar in starši, Rovte 41a
sreda, 6.6. Sv. Norbert, škof

19h  iz družine Jurca, obletna, Rovte 130
četrtek, 7.6. Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri, 

slovesni in zapovedan praznik
  8h – za farane
19h  Alojzij Kavčič, Petkovec 6b

petek, 8.6. Sv. Medard, škof
19h  Marija in Miroslav Novak, obletna,  Petkovec 6

sobota, 9.6. Sv. Primož in Felicijan, mučenca
  8h  Marija Horvat, obletna, Rovtarske Žibrše 27

nedelja, 
10.6.

10. Nedelja med letom
  7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h  Franc in Zofija Kavčič, obletna, Rovte 12

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

27.5. Jakob Skvarča in Metka Bogataj Mojca Skvarča in Helena Rupnik
28.5. ob 8h Franja Tušar ob 19h Marja Čuk
3.6. ob 8:30h  starši birmancev
7.6. ob 8h Marija Lukančič, Franja Tušar Ob 19h Marjana Kavčič, Mojca Skvarča

10.6. Veronika Kavčič in Cilka Jereb Marijana Kunc in Branka Jereb
Pogrebne maše za  Junij Metka Bogataj

Ministriranje:
Teden od 27.5. do 3.6. Jaka logar in Alen Bogataj
Teden od 3.6. do 10.6. Aljaž Trpin in Jure Kunc

* Župnijska Karitas organizira romanje BIO na Brezje v soboto 16.6.
Odhod avtobusa iz Rovt ob 7h zjutraj. Litanije bomo imeli v župniji
Mengeš. Cena s kosilom je 17€. Prijave v župnišču. 



Ostala oznanila:

* Na Binkoštni ponedeljek obhajamo praznik Marije Matere Cerkve in
začenjamo v liturgičnem letu „Čas med letom“ ali čas navadnih nedelj. Sveti
maši bosta ob 8h in 19h. Šmarnice bodo pri večerni sveti maši. 

*  V  sredo  30.5.  ob  18h  je  srečanje  z  gospodom  birmovalcem  dr.
Antonom Stresom z letošnjimi birmanci, botri in ostalimi veroučenci. Po
srečanju bo sveta maša, ki jo vodi gospod birmovalec. Po maši bo srečanje
v zimski kapeli za ključarje, gospodarski svet, ŽK, ŽPS in pevce. Vsak od
teh skupin na kratko predstavi svoje delo.

* Zadnji dan meseca maja je praznik Obiskanja Device Marije in sklep
šmarnične pobožnosti. Ta dan pa obhajam 18 obletnico odkar je bila
ustanovljena  Župnijska  Karitas Rovte.  Zato  ste  ta  dan k  sveti  maši
vabljeni vsi člani in sodelavci Župnijske Karitas.

*  V četrtek 31.5. bo od 18h dalje prilika sveto za spoved za starše
birmancev in botre. Na razpolago bo tuj spovednik.

*  Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu, zato v njem obhajamo
„pobožnost  vrtnic“,  tako  kakor  v  mesecu  maju  šmarnice.  Letošnje
“vrtnice“ je napisala profesorica Berta Golob. Naslov branja je: „Z vrtnicami
skozi Rožnik“. Odlikuje jih nazornost,  življenskost,  razumljivost in bogata
praktična vsebina, ki hrani našo vero in življenje.

* Za prvi petek v mesecu juniju 1.6. bom v dopoldanskem času obiskal
in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili
litanije  Srca  Jezusovega  s  posvetilno  molitvijo  in  prejeli  blagoslov  z
Najsvetejšim.

* Za prvo soboto v juniju 2.6. bomo po maši zmolili litanije Matere Božje in
molili za nove duhovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Ta dan
je tudi Kvatrna sobota, ki je namenjena molitvi za svetost duhovnikov.

*  Na  nedeljo  Svete  Trojice  3.6.  je  v  župniji  podelitev  zakramenta
Svete Birme,  ki jo bo birmancem podelil nadškof dr. Anton Stres.  Sveta
maša  bo  samo  ena,  ob 8:30h.  V  dneh  pred  birmo  in  v  času
devetdnevnice več molimo za vse birmance, botre in starše.

*  V  nedeljo  3.6.  je  obletna  spominska  maša  pri  grobišču  pod  Krenom v
Kočevskem Rogu. Odhod avtobusa iz Rovt ob 7h. Prijavite se na podjetje
Tehnojur d.o.o. - JUR-BUS, tel. 041 721- 997.

* V torek 5.6. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine. 
*  V Četrtek 7.6. je slovesni in zapovedan praznik Svetega Rešnjega

Telesa in Svete Rešnje Krvi. Sveti maši bosta ob 8h in 19h. Udeležite se
je v večjem številu. Verouka ta dan ni.

*  V nedeljo  10.6.  bo ob7h zjutraj  sveta  maša po njej  pa Telovska
procesija skozi  naselje  Rovte,  če  bo  primerno  vreme.  Tisti,  ki  ste
zadolženi in sodelujete pri procesiji, poskrbite za lep in dostojen potek le-te.     

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

Oznanila od 27.5.2012 do 10.6.2012, Leto VIII. št. 11

DAR SVETE BIRME

Katekizem katoliške Cerkve nas v točki 1303 uči, da »birma prinaša rast in
poglobitev krstne milosti: globlje nas zakorenini v božje sinovstvo ...; trdneje
nas zedini s Kristusom: poveča v nas darove Svetega Duha; spopolni našo
povezanost  s  Cerkvijo;  podeli  nam  posebno  moč  Svetega  Duha,  da  bi  z
besedo in dejanjem kot resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi
srčno izpovedovali Kristusovo ime in se ne bi nikoli sramovali križa«.

Pri krstu zlasti voda brez besed govori o tem, kaj se takrat dogaja, pri birmi
pa  to  stori  krizma.  Krizma  je  olivno  ali  drugo  rastlinsko  olje,  ki  se  mu
primešajo  razne  dišave  oziroma  dišeče  snovi.  Blagoslovi  jo  škof  na  veliki
četrtek pri tako imenovani krizmeni maši. Pri birmi z njo mazili birmančevo
čelo, kar je zgovorno znamenje.

Olje se v vsakdanjem življenju uporablja kot živilo, ki daje življenjsko moč,
energijo, pa tudi kot zdravilo, saj z različnimi olji zdravimo rane. Olje nam
služi  kot  gorivo,  saj  z  njim grejemo domove,  uporabljamo pa ga tudi  kot
svetilo(oljenke). Z oljem se mažejo rokoborci, da jih okrepi in da je njihova
koža bolj gladka, da se laže izmuznejo nasprotniku. Razna lepotna olja imajo
zagovornike tako med ženskami kot med moškimi. Dišave, ki so primešane
oljem, vrednost olja samo povečajo, saj se njihov prijetni vonj širi v okolico.

Olje se uporablja že pri krstu, pri birmi pa ima še poseben pomen.«Govori«
nam o moči oziroma darovih Svetega Duha, s pomočjo katerih bo birmanec
lažje živel po veri. Je znamenje zdravila, ki ga daje birmancu birma zato, da
se  ozdravijo  notranje  rane,  ki  mu  jih  je  zadal  greh,  pa  tudi  znamenje
»spretnosti«, ki je birmancu podarjena zato, da se bo v prihodnje laže izogibal
vplivom hudobnega duha.

     >>  


