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

SVETEGA DUHA                                                             Jn  20,19-23

Evangelij po Janezu

 Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz
strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je
bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem
vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim
grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

 Mašni nameni od 8.6.2014 do 14. 06. 2014:
nedelja, 8.6. Konec velikonočnega časa

7:30h – za farane
 10h  Neža Filipič, obletna, Rovte 17

ponedeljek, 9.6.  Sv. Filip Neri, duhovnik
  8h  Jože Treven in Martina Pavlin, godovna, Rovte 13
 19h  Jožica Merlak, obletna, Rovte 105

torek, 10.6.  19h  Rudolf in Vincencij Albreht, godovna, Praprotno Brdo 6
sreda, 11.6.  Sv. Barnaba, apostol

 19h  Anton Trpin, godovna in  Kovačevi, Rovte 117
četrtek, 12.6.  19h  Pavle Loštrek, osmi dan, Rovte 94
petek, 13.6.   Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj

 19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
sobota, 14.6. 
Kvatrna

  8h na Petkovcu – V čast sv. Vidu 
   in za  iz družine Pivk, Petkovec

*************************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)
Je Frančišek govoril o tem, kar danes označujemo kot mazohizem? Je kaj

narobe, če se človek veseli  čudežev in spreobrnjenja?  Ali  pa je to samo
pobožna zgodba brez povezave z našim življenjem? Nikakor. 

Frančišek ni samo govoril o »popolnem veselju«, marveč ga je tudi živel.
Vedel  je,  kaj  pomeni  biti  premražen,  blaten,  brez  prenočišča  in  celo
zavrnjen.  Marsikateri  brat  ga  je  zavrnil  tudi  pred  smrtjo,  ker  je  njegov
življenjski  slog  zavrnil  kot  nestvarnega.  Ko  so  ga  poveličevali  je  postal
nepomemben. Frančišek se je brez dvoma počutil zavrženega, vendar je to
potrpežljivo sprejel. 

Če  uporabimo  Hollywoodsko  pogodbo,  je  bil  Frančišek  človek,  ki  je
»prepeval v dežju«. Včasih je bil  dež dobeseden. Drugič je »deževalo« v
njegovem srcu zaradi dvomov in potrtosti, vendar ni prenehal peti, zato ker
svoje vere v Boga ni preračunaval glede na »uspehe«, kot pogosto zamika
nas. Po Frančiškovem mnenju prava vera in veselje zahtevata potrpljenje.
Izročil se je v božje roke in dal vse od sebe, da je izpolnjeval božjo voljo,
uspehe pa prepustil Gospodu.                                                             >>

 Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: OČE JE POSLAL SINA  ZA REŠITEV SVETA                           Jn 3,16-18

Evangelij po Janezu

Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor
veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal
na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, ne bo
obsojen;  kdor pa ne veruje,  je  že v obsodbi,  ker ne veruje v ime edinorojenega Sina
božjega. 

 Mašni nameni od 15.6.2014 do 22.6.2014:
nedelja, 15.6. 7:30h – za farane

10h  Anton Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21
ponedeljek, 16.6. Beno, škof in Gvido, škof

19h  Janez Kogovšek in Erna Košir,  Rovte 127
torek, 17.6. 19h  Gašper Logar in starši, obletna, Rovte 41a
sreda, 18.6. Sv. Marko in Marcelijan, mučenca

19h  Alojz Brence, obletna in Marija, Petkovec 4
četrtek, 19.6. Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri

Slovesni in zapovedani praznik
  8h – za farane
19h  Zofija Kavčič, obletna, Rovte 12

petek, 20.6. 19h  Alojzij Kavčič, godovna, Petkovec 8
sobota, 21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

  8h  Pavla Loštrek in Valentin Novak, dano iz Žirov
19h – v zahvalo za 70 let življenja,  letnik 1944

nedelja, 22.6. 12. Nedelja med letom
  7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h  Fanči Gantar, Ivan in Cilka Popit, Dano Ljubljana Šentjakob

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 7.6. do 13.6. sk. 22, od 14.6. do 20.6. sk. 23, od 21.6. do 27.6.

 Ministriranje:
Teden od 8.6. do 15.6. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 15.6. do 22.6. Matej Gnezda, Jure Kunc, Matic Treven in Blaž Lukančič

*************************************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

 Pomislimo:  Frančiškovo  premišljevanje  o  pristnem  veselju  je  bilo  tudi
Jezusovo  izkustvo.  Na  cvetno  nedeljo  je  prišel  v  Jeruzalem,  kjer  ga  je
pozdravila vzklikajoča  množica. V tednu dni pa so ga zapustili celo najtesnejši
prijatelji, prestal je telesno mučenje in smrt z neznosnim trpljenjem. Življenje
Svetega Frančiška nas vabi, da bi okusili Kristusovo veselje, ki trpi z nami in
nam obljublja novo življenje. Tako kot Frančišek se odločimo, da bomo ostali
v »igri« in hodili po poti ljubezni in popolnega veselja.



Ostala oznanila
* V nedeljo 8.6. obhajamo slovesni praznik Svetega Duha – Binkošti,

ko je Jezus nad apostole, ki so bili zbrani skupaj z Marijo, Jezusovo materjo,
poslal  »moč iz  višave«,  Svetega Duha.  Praznik se  podaljšuje  v binkoštni
ponedeljek, ko obhajamo praznik Marije, Matere Cerkve. Na ta dan bosta
maši ob 8h in 19h. 
Na binkoštno nedeljo po obeh mašah je v cerkvi razdelitev veroučnih
spričeval.

* V soboto 14.6. bo sveta maša ob 8h na Petkovcu ob godu sv. Vida,
mučenca, v čast sv. Vidu in za pokojne iz družine Pivk.

*  V ponedeljek 16.6. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane
Župnijske Karitas.

*  V četrtek 19.6.  obhajamo slovesni  in zapovedani praznik Svetega
Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi. Ker je to delovni dan, bosta sveti
maši  ob  8h  in  ob  19h.  Po  večerni  maši  bo  še  molitvena  ura  pred
Najsvetejšim.

* 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.

*  V nedeljo 22.6. je po jutranji maši Telovska procesija, po običajni
poti,  če  bo vreme ustrezalo,  sicer  bodo evangeliji  v  cerkvi.  Tisti,  ki  ste
zadolženi  za pripravo  in  potek procesije,  poskrbite  za  vse potrebno,  kar
spada k procesiji.

**************************************************************
Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje  vsem, ki  ste se velikodušno
odzvali na zbiralno akcijo zbiranje raznega materiala za poplavljene v BiH in
Srbiji in za denarno nabirko v cerkvi, ter denarne prispevke, ki ste jih nakazali
sami. 
Župnijska Karitas Rovte se zahvaljuje tudi vsem, ki nas podpirate z darovi, pa
naj  bodo  to  denarni  ali  materialni  ali  molitev  že  dvajset  let.  Naj  vam bo
Gospod Bog bogat plačnik.
**************************************************************
 Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
8.6. Marjana Kavčič in Metka Bogataj  Nevenka Malavašič in Helena Rupnik
9.6. ob 8h -  Franja Tušar  ob 19h – Mojca Skvarča
15.6. Beti Reven in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Branka Jereb
19.6. ob 8h -  Matjaž Gnezda in Niko Skvarča  ob 19h – Mojca Skvarča in Cilka Jereb
22.6. Marija Lukančič in Tadeja Gnezda Jerneja Kunc in Metka Bogataj

Pogrebne maše za junij  Cilka Jereb
 Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič  

Oznanila od 8.6.2014 do 22.6.2014, Leto X. št. 12
SKRIVNOST VESELJA - SVETI FRANČIŠEK ASIŠKI

Sveti Frančišek Asiški je bil eden izmed veselih svetnikov. Pravzaprav se
zdi, da je vse življenje izžareval veselje. To je bila morda njegova očarljiva
krepost. Takrat je privabljal ljudi in jih veliko privablja še danes. 

Ko je Frančišek pridigal o kesanju, je vedno začel z besedami: »Gospod
vam daj mir«. Nikoli  ni grozil  z gorjem ter ognjem in žveplom, temveč je
vabil ljudi, naj se pridružijo veselju, ki ga doživlja. Ni govoril: »Spreobrnite
se,  sicer boste pristali  v peklu«,  ampak,  »Ne boste imeli  miru in veselja,
dokler se ne boste pokesali in spreobrnili«.

Frančišek je v življenju veliko pretrpel, telesno in duševno, vendar se je
zavedal, da sta njegovo trpljenje in veselje neločljivo povezani. Spoznal je,
da  trpljenje  izvira  iz  sebičnega  hlepenja,  torej  oklepanje  svojega  jaza  in
lastnosti, ki nas navdajajo z napuhom. Zavedal se je, da bo trpljenje izginilo,
če  se  bo  otresel  sebičnih  priveskov.  Frančišek  je  odkril  veselje,  ko  se  je
oddaljil od svojega jaza, in ga celo zapustil. Nekega dne je bratu Leonu opisal
»popolno veselje«. Prosil ga je, naj zapiše njegov spis, da ne bo kdo prezrl
namena.  Kaj  je  torej  pravo  veselje?  Oglejmo  si  odgovor  v  Frančiškovih
besedah, ki so nadvse žive in prepričljive.

Vrnil sem se iz Perugie in sem sredi noči sam prišel sem v porcijunkulo,
(kjer se je vse začelo za Frančiška in njegove brate). Zima je. Tako blatno in
mrzlo je,  da so se na robovih mojega kabita  nabrale  ledene sveče in me
tolčejo po noga, iz ran pa mi teče kri. Ves blaten in premražen sem prišel do
vrat. Potem, ko sem že nekaj časa trkal in klical, je prišel brat in vprašal:«Kdo
si?« Odgovoril sem: »Brat Frančišek. Pa je rekel: »Pojdi proč, nisi prišel ob
pravi  uri.  Ne  moreš  vstopiti«.  Ko  sem  vztrajal,  je  odvrnil:  »Pojdi  proč.
Preprost in neumen si. Veliko nas je in ne potrebujemo te. Ob tej uri zagotovo
ne boš prišel  k nam«! Spet sem stal  pred vrati  in dejal:  »Za božjo voljo,
sprejmite me nocoj«. Odvrnil je: »Ne bom. Pojdi k Križnikom in vprašaj tam«.
Takole ti povem: če bi imel potrpljenje in se ne bi razjezil, bi bilo v tem pravo
veselje in krepost in zveličanje duš. (Frančišek in Klara: Zbrana dela).      >>


