
6. Velikonočna nedelja,  nedelja  turizma
Evangelij: NA JEZUSOVO PROŠNJO PREJMEMO SVETEGA DUHA       Jn 14,15-21
Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 25.5.2014 do 31. 05. 2014:
nedelja, 
25.5.

 7h – za farane
 9h – po namenu gospoda birmovalca – v čast Svetemu Duhu

podelitev zakramenta Svete birme
14h - Šmarnična pobožnost s petimi litanijami Matere božje

ponedeljek, 26.5.
Prošnji dan

 Sv. Filip Neri, duhovnik
 19h  starši Arhar, obletna, Petkovec 11

torek, 27.5. 
Prošnji dan

 Blaženi Alojzij Grozde, mučenec
18:30h začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapelici, sveta maša
  v cerkvi sv. Hieronima  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23

sreda, 28.5. 
Prošnji dan

 19h  Ljudmila Petkovšek, trideseti dan, Rovte 131

četrtek, 29.5.  Gospodov Vnebovhod, slovesni praznik
  8h  Marijana Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28
 19h  Jože Treven, obletna in godovna,  Rovte 4a

petek, 30.5.   Sv. Kancijan, mučenec
  19h  Janez Jereb, obletna in Jožefa, Rovte 41b

sobota, 31.5.   Obiskovanje Device Marije, praznik, sklep šmarnic
  20-letnica delovanje župnijske Karitas Rovte
  8h – po namenu (mašuje upokojeni škof  msgr. Metod Pirih)

   Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
(Nadaljevanje iz prve strani)
Če dvomimo, če težko verjamemo, da nas ima Jezus rad, ali če mislimo,

da  imamo  prevelike  grehe,  se  zavedajmo  naslednjega:  tako  kot  sonce
posveti skozi drobceno špranjo v roletah, bo tudi Jezus prišel v naše srce, če
mu bomo dali najmanjšo priložnost. Enako nam želi spregovoriti tako, kot je
hotel spregovoriti ženi pri vodnjaku in Andreju. Rad bi nam pomagal dvigniti
rolete, da bomo lahko »prišli in pogledali«, kdo je in kako zelo nas ljubi. V
nas deluje tudi, kadar tega ne opazimo.

Ali  poznamo  najosupljivejši  čudež  krščanstva?  Nikakšno  izjemno
ozdravljenje, ne plesoče sonce, niti  kakšno drugo nebeško znamenje. Ne,
naj osupljivejši čudež se zgodi miljonkrat na dan v skromnih kapelah in  v
nebo kipečih katedralah. To je čudež evharistije.  Čudež grešnih ljudi,  kot
smo mi, ki prejemaj Jezusa, večnega božjega Sina. Je čudež Kristusa, ki se
naseli v nas in naše življenje spremeni v prijetno in gostoljubno prebivališče.

Sveto Pismo nas uči  da žena in mož v zakonu postaneta eno telo. Ko
skupaj živita v ljubezni, vedno podrobneje razmišljata in ravnata. Postajata
tako povezana, da bi lahko rekli celo, da živita drug v drugem. Mož ženo ves
čas  nosi  v  srcu  in  misli  nanjo,  ona pa  nanj.  Nikoli  se  ne naveličata  biti
skupaj. To se zgodi, ko prejmemo sveto hostijo. Jezus, ki živi in nenehno
deluje v nas, da bi nas zbližal z njim, »sreča« Jezusa, živi Kruh, ki prihaja iz
nebes, da nas nahrani,  okrepi, nam odpusti  in nas varuje. To je osupljiv
čudež, ki ga imamo v čast vedno znova doživljati.

 7. Velikonočna nedelja 
Evangelij: OČE NAJ PROSLAVI SVOJEGA SINA                                       Jn 17,1-11a
Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 1.6.2014 do 8.6.2014:
nedelja, 1.6. 7:30h – za farane

10h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9
Prvo sveto obhajilo

ponedeljek, 2.6. Sv. Marcelin in Peter, mučenca
19h  Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24

torek, 3.6. Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
19h za vse  žrtve II. svetovne vojne iz župnije Rovte, Rovte 96

sreda, 4.6. 19h  starši Jože in Marjanca Lukančič, Rovtarske Žibrše 16
četrtek, 5.6. Sv. Bonifacij, škof in mučenec

19h  Franc Leskovec, dano Rovte 127
Prvi petek, 6.6. Sv. Norbert, škof

19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
sobota, 7.6. 
prva duhovniška

 8h  Valentin Gantar in Rozalija, obletna, Rovte 41a

nedelja, 8.6. Binkoštna nedelja, slovesni praznik
Konec velikonočnega časa
 7:30h – za farane
 10h  Neža Filipič, obletna, Rovte 17

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

25.5. ob 7h – Franja Tušar in Marjana Kavčič  ob 9h - Birmanci in starši
29.5. ob 8h -  Franja Tušar in Vilma Kunc  ob 19h – Pia in Mojca Skvarča
1.6. Veronika Kavčič in Cilka Jereb  starši prvoobhajancev
8.6. Marjana Kavčič in Metka Bogataj  Nevenka Malavašič in Helena Rupnik

Pogrebne maše za maj  Marija Lukančič
Pogrebne maše za junij  Cilka Jereb

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 24.5. do 30.5. sk. 20, od 31.5. do 6.6. sk. 21, od 7.6. do 13.6.

 Ministriranje:
Teden od 25.5. do 1.6. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 1.6. do 8.6. Alen Bogataj in Martin Kavčič

 Ostala oznanila
* V nedeljo 25.5. bo jutranja maša za farane izjemoma ob 7h zjutraj, ker bo

bo 9h sveta maša med katero bo gospod birmovalec, generalni vikar Anton
Markelj podelil zakrament birme našim birmankam in birmancem.

* V ponedeljek 26.5, v torek 27.5 in v sredo 28.5. obhajamo prošnje
dneve »pred praznikom Gospodovega« vnebohoda. V župniji smo imeli že
dve procesiji: Markovo in Florijanovo, ki se štejeta tudi kot prošnji procesiji.
Zadnja bo v torek 27.5. na Petkovec. Zberemo se pri Petrovčevi kapelici ob
18:30h, od koder bo šla prošnja procesija v cerkev sv. Hieronima.          >>



(Nadaljevanje ostalih oznanil) 
Tam bo  sveta  maša in  šmarnice.  V  prošnjih  procesijah  in  pri  mašah  ne
prosimo  samo  za  blagoslov  na  polju,  ampak  tudi  za  blagoslov  drugega
človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih
stisk. Aktualno za čas, v katerem živimo!

*  V četrtek 29.5.  obhajamo praznik  Gospodovega vnebovhoda. Maši
bosta ob 8h in 19h. Šmarnice bodo pri večerni maši.

*  Spovedovanje prvoobhajancev bo v petek 30.5. ob 18h, prav tako
tudi njihovih staršev.

* V soboto 31.5. je praznik Obiskovanje Device Marije in zaključek šmarnične
pobožnosti.
Za našo župnijo pa je tudi poseben dan, saj obhajamo 20-letnico
delovanja naše župnijske Karitas. Ob 8h bo sveta maša, ki jo bo daroval
in vodil predsednik Slovenske Karitas, upokojeni koprski škof msgr. Metod
Pirih ob somaševanju duhovnikov. Po maši bo še srečanje vseh članov in
nekdanjih  članov  ter  sosednjih  Karitas  v  župnišču  s  kratkim  kulturnim
programom in pozdravi tajnika Župnijske Karitas Rovte, generalnega Tajnika
Slovenske Karitas g. Imreta Jerebic, generalnega tajnika Škofijske Karitas
Ljubljana  g.  Jožeta  Kerna  in  predsednika  slovenske  Karitas  škofa  msgr.
Metoda  Piriha.  Ob  tej  priliki  se  domači  župnik  zahvali  vsem sodelavcem
Župnijske Karitas 20-letno prostovoljno delo na področju dobrodelnosti in
različnih pomoči v župniji.

* V nedeljo 1.6. je v župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Ta bo
pri maši ob 10h. Prav je, da se tudi na ta praznik duhovno pripravimo in
družine prvoobhajancev spremljamo z molitvijo.

* V ponedeljek 2.6. ob 19h se bodo v župniji  Preserje, v cerkvi sv. Vida z
mašo spomnili 100-letnice rojstva dolgoletnega župnika Lojzeta Kočarja, ki
je v župniji  deloval kar 58 let.  Pridigal  in vodil  mašo bo g. Jožef Lap. V
nedeljo 8.6. pa bo v kulturnem domu v Podpeči kulturni program ob 100-
letnici rojstva tega duhovnika.

* Za prvi petek v mesecu juniju 6.6. bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili molitve
Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Za prvo soboto 7.6. bomo po maši zmolili  litanije Matere božje, molili  za
duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

*  V  soboto  7.6.  je  ob  11h  obletna  maša  v  Kočevskem  Rogu  pod
Krenom, ki jo bo daroval škof Andrej Glavan. Odhod avtobusa ob 7h
zjutraj, prijavite se na Jur Bus tel: 041 721 997.

*  Župnijska Karitas Rovte organizira 20. romanje bolnih, invalidov in
starejših na Brezje v soboto 21.6.2014. Odhod avtobusa iz Rovt izpred
trgovine je ob 7h zjutraj. Večernice bodo v župniji Železniki. Cena prevoza
in kosila je 18€, prijava v župnišču po večernih mašah ali tel: (01) 750-1059
ali Hieronim Kavčič tel: 040 522-140.

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

Oznanila od 25.5.2014 do 8.6.2014, Leto X. št. 11
Jezus nam je bližje, kot si mislimo

Vaditelji golfa menijo, da se moramo, kadar odbijemo žogico na zelenico,
osredotočiti na točko pol metra pred seboj in jo poskušamo poslati čeznjo. Če
se bomo osredotočili na oddaljeno zelenico, bomo imeli manj možnosti, da jo
bomo zadeli, ker nas oči lahko zavedejo, da napačno ciljamo. Morda se nam
zdi, da ciljamo naravnost v tarčo, vendar bi zlahka ciljali, dvajset metrov na
levo ali  desno. To se nam mogoče sprva ne zdi smiselno, toda ciljanje na
pravo točko pred nami nam bo pomagalo zadeti cilj, ki je veliko bolj oddaljen.

Enako načelo velja  v duhovnem življenju.  Vse je odvisno od tega,  kam
usmerimo  pogled.  Vemo,  da  je  cilj  našega  življenja,  da  se  napolnimo  s
Svetim Duhom, najbolje pa ga bomo dosegli, če bomo pogled uprli v Jezusa,
ki je pred nami. Posebej se moramo osredotočiti na ljubezen, ki nam jo je
izkazal  na Križu.  Na binkošti  je  ljudi  »do  srca pretreslo«.  Napolnili  so  se
Svetim Duhom, a ne za to, ker je Peter govoril o njem in duhovnem življenju,
temveč zato, ker je pripovedoval o Jezusovi Smrti in vstajenju. V bistvu jim
je rekel: »uprite pogled v Jezusa, pa boste prejeli Svetega Duha.

Ni težko najti Kristusa v sebi. Za to ni potrebna globoka in junaška vera. Ko
zjutraj  vzide  sonce,  posije  vedno  tudi  v  našo  sobo.  Zavese  so  morda
zagrnjene in rolete spuščene, toda svetloba se vseeno prebije skozi okno,
mogoče skozi tanek šiv v zavesah ali špranjo v roletah. Enako je z Jezusom.
Sveti na ljudi, ki imajo močno vero in na tiste, s šibko vero; na tiste, katerih
srce je  kot  na stežaj  odprto  okno in  na tiste,  ki  so  spustili  vse  rolete  in
zagrnili zavese pred njim.

Tako kot drobec kvasa spremeni kepo testa, ima Jezus moč, da omehča
tudi  najbolj  zakrknjena  srca.  Ni  treba,  da  smo  strokovnjaki,  teologi  ali
svetniki. Ni treba, da smo bogati, privlačni in uspešni. Samo lúči, ki sveti na
nas moramo dati priložnost. Jezus bo opravil preostalo. Ali ni tega storil tudi
Samarijanki, ki jo je srečeval pri vodnjaku, ko jo je prosil, naj mu da piti. Ali
ni tega storil tudi, ko je Andreja in njegovega prijatelja povabil, naj prideta in
pogledata?                                                                                 >>


