
 Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA                          Jn 16,12-15

Evangelij po Janezu

Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo 
vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar bo slišal, in 
vam bo oznanjal prihodnje reči. On bo poveličal mene, ker bo jemal iz mojega in oznanjal vam. 
Vse, kar ima Oče, je moje; zato sem rekel, da bo jemal iz mojega in oznanjal vam.   

 Mašni nameni od 26.5.2013 do 01. 06. 2013:
nedelja, 
26.5.

7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, obletna, Rovte 29
14h – Šmarnična pobožnost z litanijami Matere božje

ponedeljek, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, dijak, mučenec
19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130

torek, 28.5. 19h  Alojzij Kavčič, Petkovec 6a     
sreda, 29.5. Sv. Maksim, škof v Emoni

19h  Franc Senčur, trideseti dan, Rovte 139
četrtek, 30.5. Sveto Rešnje Telo in Sveto Rešnja Kri

slovesni in zapovedani praznik
  8h - za farane
19h  Bogomir Kavčič, obletna, Rovtarske Žibrše 7

petek, 31.5.  Obiskanje Device Marije, praznik
sklep šmarnične pobožnosti

19h  Marija Tušar, obletna, Rovte 82b
Devetnajst let delovanje Župnijske Karitas Rovte

sobota, 1.6. Sv. Justin, mučenec; Začetek pobožnosti vrtnic;
Mesec posvečen Srcu Jezusovemu

  8h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
*************************************************************

(Nadaljevanje iz prve strani)
Štirideset  let  je  opravljal  dušnopastirsko  službo.  Bil  je  vnet  pridigar,  s

svojim spokornim življenjem pa je bil najlepši zgled svetniškega duhovnika.
Dohotke od posestev, ki jih je podedoval po starših, je razdelil revnim.

Ljudstvo in duhovščina ga je hotela imeti za škofa, ko je v Vermandoisu
umrl leta 545  škof. Tedaj mu je bilo že 73 let. V škofa ga je posvetil sveti
Remigij. Tudi kot škof je živel spokorno in v ljubezni do Boga in do bližnjega.
Kljub starosti  je  obhodil  vse kraje svoje  škofije,  da bi  rešil  čim več duš.
Kraljica    Radegunda  si  je  od  svojega  surovega moža  kralja  Klotorija  I.
Izprosila dovoljenje, da sme iti v samostan in se posvetiti Bogu. Medard ji je
dal navodila za njeno novo življenje.

Svetniški  škof je umrl  okoli  leta 560. Kralj  Klotar ga je dal  pokopati  v
Soissonsu. Vsa Francija je objokovala njegovo smrt. Naslednji kralj Sisebert
je  dal  nad  Medardovim grobom sezidati  veličastno  baziliko  in  zraven  nje
samostan. Tu je bil zaprt cesar Ludvik pobožni.                                      >>

9. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS HVALI STOTNIKOVO VERO                                             Lk 7,1-10

Evangelij po Luku  

    Mašni nameni od 2.6.2013 do 9.6.2013:
nedelja, 2.6.   7h - za farane; po maši Telovska procesija

10h  Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24
ponedeljek, 3.6. Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci

 19h  Ivan Mlinar - Cigale, obletna, Rovte 71
torek, 4.6. Sv. Kvirin iz Siska, mučenci in škof

19h vsi  Godobolski, Petkovec 6a
sreda, 5.6. Sv. Bonifacij, škof in mučenec

19h  Jože Kočar, dano, Rovte 96 
četrtek, 6.6. Sv. Norbert, škof

19h   Franc Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
Prvi petek, 7.6. Srce Jezusovo, slovesni praznik

19h  Lojze Kavčič, Petkovec 6b
sobota, 8.6. Prva 
duhovniška

Marijino Brezmadežno Srce
  8h  Rozalija in Valentin Gantar, obletna, Rovte 41a

nedelja, 9.6. 10. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h  Stanislava Menard, obletna, Rovte 66

**************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Upodabljajo ga kot škofa v mašnem plašču in s palico, ko deli miloščino. Na

nekaterih slikah je upodobljen z orlom, ki z razpetimi perutmi varuje svetnika
pred dežjem. Upodobitev se naslanja na legendo iz 11. stol., ki pripoveduje,
da je Medarda kot dečka zalotila nevihta. Priletel je orel in mu z razprtimi
perutmi delal streho. Svetega Medarda častijo kot zavetnika kmetov (koscev),
pivovarjev in jetnikov, k njemu se zatekajo v priprošnji za dež ali lepo vreme,
za dobro košnjo, za rodovitnost polj in vinogradov.
**************************************************************
Župnijska Karitas Rovte organizira že 19. romanje za bolne, invalide 
in starejše na Brezje, ki bo v soboto, 15.  junija 2013. 
Cena prevoza in kosila je 17€. 
Odhod avtobusa iz Rovt je v soboto 15. 6. ob 7. uri zjutraj.
Večernice bomo imeli v župniji Ljubljana – Podutik.
Prijave v župnišču po večernih mašah in po telefonu: 750-10-59 
ali Hieronim Kavčič, tel 040 522140 

**************************************************************
Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 15, od 25.5. do 31.5. sk. 16, od 1.6. do 7.6. sk. 17, od 8.6. do 14.6.



Ostala oznanila:
* V četrtek 30.5. obhajamo praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. 

To je slovesni in zapovedani praznik. Sveti maši bosta ob 8h in 19h. 
Pred večerno mašo bo Sveto Rešnje Telo pol ure izpostavljeno v 
molitev in češčenje.

* Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi ni verouka, pač pa veroučenci 
pridite k sveti maši.

* Zadnji dan meseca majnika 31.5. sklepamo Šmarnično pobožnost. 
Po maši boste tisti otroci, ki ste redno obiskovali šmarnice prejeli 
nagrade.
31.5. Župnijska Karitas Rovte obhaja devetnajst let delovanja.

* Kakor je mesec maj posvečen Mariji, tako je mesec Junij posvečen 
Jezusovemu Srcu. Zato bomo obhajali »pobožnost vrtnic«.

* Sveti oče, papež Frančišek vabi k molitvi po vsem svetu v noči s 
prvega na drugi junij. Tudi po naših župnijah naj bi imeli noč molitve pred
Najsvetejšim, v obliki celonočnega češčenja. Sklep češčenja v povezanosti 
bo v nedeljo drugega junija ob 17h v ljubljanski stolnici. V naši župniji 
bomo imeli češčenje v soboto prvega junija od 21h do 24h, tri ure. 
Kadar kdo more, naj pride.
V nedeljo drugega junija je sveta maša ob 7h zjutraj, po maši bo 
Telovska procesija, če bo primerno vreme, sicer bomo imeli češčenje v 
krajši obliki v cerkvi.

* V petek 7.6. obhajamo praznik Srca Jezusovega, ob enem je to tudi 
prvi petek. V dopoldanskem času bom obiskal in obhajal bolne in starejše 
po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno 
molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 8.6. bomo po maši zmolili litanije Matere božje in 
molili za nove duhovne poklice ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Spominska maša v Kočevskem Rogu bo v nedeljo 9.6. Odhod ob 7h 
zjutraj izpred cerkve. Informacije JUR–BUS, GSM 041-721997.

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

26.5. Marjana Kavčič in Jakob Skvarča Jerneja Kunc in Pia Skvarča
30.5.  8h Cilka Jereb in Marija Lukančič 19h Veronika Kavčič in Mojca Skvarča
2.6. Franja Tušar in Beti Reven Helena Rupnik in Lovrenc Skvarča
9.6. Matjaž Gnezda in Marjana Kavčič Karin Hladnik in Metka Bogataj

Pogrebne maše za Maj Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za Junij Mojca Skvarča

   Ministriranje:
Teden od 26.5. do 2.6. Martin Kavčič in Timotej Treven
Teden od 2.6. do 9.6. Alen Bogataj, Aljaž Trpin in Jure Kunc

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

Oznanila od 26.5.2013 do 9.6.2013, Leto IX. št. 11
MEDARD, škof

Pri  nas  in  po  drugih  deželah  slovi  sveti  Medard  kot  zavetnik  koscev  in
ljudstvo ga že od nekdaj rado vpleta v vremenske napovedi. Vendar njegovo
ime  nima  nobene  zveze  z  vremenom.  V  njegovi  domovini  Franciji  so  do
revolucije  na njegov god vsako tretje  leto obhajali  »Medardov praznik« ali
praznik  »vrtnic«.  Ko  je  sveti  Medard  s  poukom,  z  osebnim  vplivom  in  z
denarnimi prispevki   obvaroval grešnih potov ogrožena dekleta, so na njegov
praznik  slovesno  ovenčali   z  vrtnicami  najpreprostejša  dekleta  tega  kraja.
Kako  je  Medard  zaslovel  kot  vremenar,  si  razlagamo  takole:  dolgoletne
izkušnje so pokazale, da se vreme v začetku junija rado za daljši čas ustali,
naj bo že lepo ali grdo. Tako so prav Medardov god izrabili za odločilni dan, ki
naj napove lepo ali grdo vreme za nadaljnjih štirideset dni, kakor pravi eden
izmed številnih pregovorov: »Kakršno vreme Medarda kane, tako štirideset
dni ostane«.

Svetnikovo življenje sta opisala latinska pisatelja Venacij Fortunat in Gregor
iz Teursa. Rodil se je v mestu Salancyju pri Valenciene v začetku 5. stol. Oče
je bil iz premožen, svoboden kmet frankovskega rodu, mati galsko-rimskega
rodu. Že kot deček je kazal sadove vzgoje pobožne matere. Bil je dobrega
srca in poročilo o njem pravi, da je slepemu ubožcu, ki ga je sredi hude zime
srečal  v  raztrgani  obleki,  podaril  novo  suknjo.  In  ko  so  nekoč  popotniku
ukradli konja, mu je Medard dal drugega iz očetovega hleva. Očetu in hlapcem
se je ta radodarnost zdela prevelika in so bili nejevoljni nanj. Medard pa jim je
odgovoril, da bo Bog to dobroto poplačal. Ko so naslednje jutro šli v hlev, so
na mesto podarjenega konja našli drugega, boljšega, za katerega živ krst ni
vedel, kako je prišel v hlev. Tako pravi legenda.

V tistih časih je bila navada, da so tudi otroci bogatih kmetov pasli živino. V
tistih urah, ki jih je Medard presedel na paši, je veliko molil in sklenil, da bi
svoje življenje posvetil Bogu. Starši mu niso branili in so ga poslali v škofijsko
šolo v Vermandois, potem pa v Tournay, kjer je bil takrat sedež frankovskega
kralja Klodvika, dokler je bil še pogan. Čez nekaj let se je vrnil v Vermandois,
kjer je prejel mašniško posvečenje. Tedaj mu je bilo 33 let.                      >>


