
4.    10. Nedelja med letom
Evangelij: HUDI DUH BO PREMAGAN                                                           Mr.3,20-35
Evangelij po Marku

Mašni nameni od 10.6.2012 do 16. 06. 2012:
nedelja, 10.6. 7h – za farane, po maši Telovska procesija

10h  Franc in Zofija Kavčič, obletna, Rovte 12
ponedeljek, 11.6. Sv. Barnaba, apostol

 19h  Matilda, obletna in Janez Šinkovec, godovna, Rovte 112
torek, 12.6. 19h  Jožefa Jereb, obletne, Rovte 125
sreda, 13.6. Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj

19h  Pavel Lukan, obletna, Rovte 129a
četrtek, 14.6. 19h  Pavla Likar, dano od sosedov
petek, 15.6.  SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik

Sv. Vid, mučenec
19h na Petkovcu – urna maša

sobota, 16.6. 
 

Marijino brezmadežno Srce, god
  8h  Matevž Kogovšek in Marija Kamin, obletna, Rovte 50a
19h – za srečen zakon

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Vojaki so ga vzljubili,  pustili  so mu sprožiti  puško. Nekoč ga je smodnik

ožgal po obrazu, pa ga ni nič oplašilo. Nekoč je vojakom pobral smodnik in ga
natresel na vžigalno ponovco majhnega topa, ga natlačil v top in – sprožil.
Veliko  razburjenje  je  bilo  v  vsem taborišču.  Pravi  čudež,  da  vožiček  pri
odskoku  ni  zmečkal  malega  topničarja.  Od  vojakov  se  je  naučil  kvant  in
kletev, ne vedoč, kaj pomenijo. Tista »kraja« smodnika in grdo govorenje so
bili največji Alojzijevi grehi, ki se jih je do smrti kesal.

Alojzij  se  je  vrnil  v  Cartiglione  k  materi.  Ko  je  dopolnil  sedem let,  je
nastopila v njem - kot je pozneje to sam imenoval, - spreobrnitev od sveta k
Bogu. Poleg jutranje in večerne molitve  je vsak dan zmolil sedem spokornih
psalmov,  dnevnice  v  čast  Matere  Božje  in  pogosto  še  petnajst  pristopnih
psalmov. In vse te molitve je vedno opravil kleče. Mesto Firence je postalo
zibelka njegovega duhovnega življenja. Goreče je častil tudi Mater Božjo. Na
praznik Marijinega Vnebohoda 1583 je bil že trdno  prepričan, da ga sam Bog
kliče v Družbo Jezusovo. Mati je bila tega vesela, oče pa je poskusil vse, da bi
sina odvrnil od te namere. Vstopil je v noviciat k Jezuitom. Tam je zvedel, da
mu je umrl oče. Ko je bil  v četrtem letniku pred posvečenjem, je v Italiji
divjala kuga (1590-91). Šel je pomagat v bolnišnico Marije Tolažnice in se
tudi sam okužil. Domov je prišel bolan. Še zadnjič je narekoval pismo materi
dne  10. Junija 1591. Po prejemu zakramentov za umirajoče, ga je prišel
pogledat pater provincial. Svojo dušo je izročil stvarniku prav na dan, ki ga je
sam napovedal: v četrtek, na osmino praznika Svetega Rešnjega telesa 21.
Junija  1591,  star  triindvajset  let.  Papež  Benedikt  XIII.  ga  je  leta  1726
razglasil za svetnika in tri leta kasneje za zavetnika mladine, zlasti študentov.

11. Nedelja med letom, 
      zunanja slovesnost praznika Srca Jezusovega
Evangelij: GORČIČNO ZRNO ZRASTE V VELIKO DREVO                           Mr 4,26-34
Evangelij po Marku
 In govoril je: »Z božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki je vrgel seme v zemljo: sam ponoči 
spi in podnevi bedí, seme pa poganja in raste in on sam ne ve, kako. Zemlja namreč poraja sama od
sebe: najprej bilko, potem klas, nato polno žito v klasu. Kadar pa sad dovoli, pošlje takoj srp, ker je
čas žetve.«
In govoril je: »Čému naj primerjamo božje kraljestvo ali v kakšni priliki naj ga ponazorimo?  
Kakor gorčično zrno je, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji; ko pa 
se vseje, raste in postane večje ko vsa zelišča in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba 
prebivati v njegovi senci.«
In v mnogih takih prilikah jim je oznanjal nauk, kakor so ga mogli umevati.  Brez prilike jim ni 
govoril, svojim učencem pa je vse posebej razlagal. 

 Mašni nameni od 17.6.2012 do 24.6.2012:
nedelja, 
17.6.

7:30h - za farane
10h  Jože Gantar, obletna in v čast Sv. Ani, Rovte 119d

ponedeljek, 18.6. 19h  Ivan Mlinar – Cigale, obletna, Rovte 71
torek, 19.6. 19h  Julijana Logar, obletna in godovna, Rovte 158
sreda, 20.6. 19h  Ludvik Bizjan, Petkovec 26a
četrtek, 21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine

19h  Alojz Brence, obletna in Marija, Petkovec 4
petek, 22.6. Sv. Pavlin iz Nole, škof

19h  Alojzij Kavčič, godovna,  Petkovec 8
sobota, 23.6.   8h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
nedelja, 
24.6.

Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  iz družine Oblak in Medved, obletna, Petkovec 15

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

10.6. Veronika Kavčič in Cilka Jereb Marijana Kunc in Branka Jereb
17.6. Metka Bogataj in Matjaž Gnezda Marja Čuk in Klemen Jereb
24.6. Tadeja Gnezda in Vilma Kunc Lovro Skvarča in Helena Rupnik

Pogrebne maše za  Junij Metka Bogataj

Ministriranje:
Teden od 10.6. do 17.6. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 17.6. do 24.6. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 13, od 9.6. do 15.6. sk. 14, od 16.6. do 22.6. sk. 15, od 23.6. do 29.6.



Ostala oznanila:

*  V nedeljo 10.6. bo po jutranji sveti maši Telovska procesija, če bo
primerno vreme.  Sveto mašo bo daroval in vodil procesijo škofijski
asistent za študente, magister Klemen Svetel. Tisti, ki ste zadolženi in
sodelujete pri procesiji,  poskrbite za lep in dostojen potek le-te. S svojo
prisotnostjo pokažimo vero v Sveto Evharistijo.

* V ponedeljek 11.6. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na
zakrament Svetega Krsta. Starši prinesite k pripravi družinsko knjižico in
rojstni list otroka, botri, ki so iz druge župnije, pa potrdilo o sposobnosti za
botra. K pripravi naj pridejo tudi botri.

*  V petek 15.6. obhajamo praznik Srca Jezusovega. Kakor je mesec
maj posvečen Šmarnicam in Mariji,  tako je mesec junij  posvečen
Srcu Jezusovemu.
Ker je ta dan tudi god sv. Vida, bo sveta maša na Petkovcu v cerkvi
sv. Hieronima kot „urna maša“. Prosili bomo za blagoslov in uspeh pri
fizičnem in umskem delu in za odvrnenje naravnih nesreč in „hude ure“. Po
maši bo blagoslov vode za kropljenje.

* 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. Romarji vzemite s
seboj osebne dokumente in dežnike (proti soncu ali proti dežju).

*  Na  enajsto  navadno  nedeljo  17.6.  obhajamo  zunanjo  slovesnost
praznika Srca Jezusovega. 
Na  to  nedeljo  bomo  pri  maši  zaključili  veroučno  leto in  se  Bogu
zahvalili  za nova spoznanja in poglobitev v veri.  Po obeh mašah bodo
veroučenci prejeli veroučna spričevala, ki naj jih podpisana vrnejo
do konca meseca junija.

* Iniciativna skupina za dan molitve in posta za domovino – svet katoliških
laikov Slovenije, je pripravila posebno brošuro za devetdnevnico od četrtka
14.6. do ponedeljka 25.6. Z njo se bomo vključili  v vsakodnevno mašo.
Namen te je spodbujanje k večji odgovornosti, skromnosti in solidarnosti za
podporo naši državi in njenemu sodelovanju.

*  V sredo 20.6. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja je: Izzivi prihodnosti – Bog z nami (Naše poslanstvo št. 45, str.
59 – Marjan Dvornik).

O, Jezus, učlovečena Božja Beseda!  Nauči nas velikodušnosti!
Nauči nas, da ti služimo, kakor ti zaslužiš: da dajemo, ne da bi šteli,
da se borimo, ne da bi gledali na rane, da delamo, ne da bi iskali počitka,
da se žrtvujemo zate, ne da bi iskali drugega plačila kakor le blagodejno zavest,
da smo izpolnili tvojo sveto voljo. Amen
                                                                                 sv. Ignacij Lojolski

     

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

Oznanila od 10.6.2012 do 24.6.2012, Leto VIII. št. 12

SVETI ALOJZIJ – ZAVETNIK MLADINE

Našemu ljudstvu je dobro znan.  V Mariboru ima lepo baročno cerkev.  V
mnogih  cerkvah  po  Sloveniji  visi  njegova  podoba:  bogoslovec  v  talarju  in
koretlju kleči pred razpelom. Poleg razpela-bič. Včasih je upodobljen v viteški
obleki. Znan je pod imenom angelski mladenič, ker je sredi razkošnih dvorov
znal ohraniti popolno čistost. Ko je živel še v svetu, je veliko premolil in se
hudo pokoril. V tem ga občudujemo. Po doslednosti v iskanju božje volje in po
ljubezni  do bližnjega ga lahko posnemamo vsi,  zlasti  mladina,  ker je njen
vzor.

Svetnik izhaja iz plemiške rodbine Gonzaga, ki je imela skoraj štiristo let
vojvodski prestol v Mantovi, v njeni okolici pa več gradov. Svetnikov oče don
Ferrante Gonzaga je podedoval grad blizu Gardskega jezera. Preden se je vanj
vselil,  je  bil  v  službi  na  dvoru  španskega  kralja  Filipa  II.  Na dvoru se  je
spoznal s krepostno dvorjansko grofico Tanadi Santena. Poroko sta obhajala v
kapeli kraljeve palače v Madridu. Prvorojenec se je rodil 9. Marca 1568, a na
njem skoraj ni bilo opaziti kakega znaka življenja. Oče je poskrbel za Krst v
sili. Ko je izginilo že vsako upanje in je bilo v nevarnosti tudi življenje matere,
je le-ta v soglasju z možem obljubila, da bo šla na božjo pot v Loreto, če
Marija   obema  izprosi  zdravje.  Komaj  je  bila  obljuba  izrečena,  je  izginila
nevarnost  za  življenje  obeh,  matere  in  otroka.,  ki  so  mu dali  ime Alojzij.
Krstne obrede so dopolnili v župnijski cerkvi dne 20. aprila 1568.

Pobožna mati je otroka kmalu naučila »umetnosti molitve« in mu privzgojila
usmiljenje  do  revežev.  Oče  je  pa  hotel  fanta  vzgojiti  za  vrednega  dediča
mejne grofije. Zato bi se Alojzij moral navzeti vojaških vrlin, kot so jih je imeli
njegovi dedje. Komaj je prav shodil, že ga je oče obdaril z vojaško obleko in
»orožjem«. Štiri  do pet  let starega prvorojenca je vzel s seboj v trdnjavo
Casalmaggiore ob reki Pad, kjer je bilo glavno vežbališče vojakov.          >>  


