
12. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS NAM DAJE  POGUMA                                                     Mt  10,26-33
Evangelij po Mateju
 Ne bojte se jih torej! Nič ni namreč prikritega, kar bi se ne razodelo, in skritega, kar bi
se ne zvedelo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu; in kar slišite na uho,
oznanjajte na strehah! Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti;
bojte se marveč tistega, ki more dušo in telo v pekel pogubiti. Ali se ne prodajata dva
vrabca za en novčič? In ne eden izmed njih ne pade na tla brez (volje) vašega Očeta.
Vam pa so tudi lasje na glavi vsi prešteti. Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo vrabcev
ste vredni vi. Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred
svojim Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz
zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.
 Mašni nameni od 22.6.2014 do 28. 06. 2014:
nedelja, 
22.6.

 7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h  Fanči Gantar, Ivan in Cilka Popit, Dano Ljubljana Šentjakob

ponedeljek, 23.6.  19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22
torek, 24.6.  Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

 19h  Anton Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21
sreda, 25.6.  Dan Državnosti 

 10h – za domovino, obletna maša za žrtve osamosvojitvene vojne
 Miroslav Moljk in  Anton Žakelj 
 mašuje msgr. dr. Jože Plut, vojaški vikar - somaševanje

četrtek, 26.6.  19h  Janica Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 13
petek, 27.6.   Srce Jezusovo, slovesni praznik

 19h  Pavle Loštrek, trideseti dan, Rovte 94
sobota, 28.6.   Marijino brezmadežno Srce, god

 16:30h – za srečen zakon
 18h – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz prve strani)
Kako poteka oratorijski dan?
Običajni  oratorijski  dan poteka  v  dveh delih,  in  sicer  v  dopoldanskem in

popoldanskem, po naslednjem programu:
8:00  zbiranje  animatorjev,  priprava  na  dan,  pričakovanje  in  sprejemanje

otrok, igre z otroki
9:00 prihod otrok, začetek ob zastavi oratorija, petje kratka jutranja molitev,

zgodba
9:45  skupni uvod v katehezo, kateheza po skupinah
11:00 odmor ; 11:10 delavnice
12:30 malica/kosilo, odmor (otroci odidejo domov)
14:45 popoldanske igre, igre brez meja, velike igre, oratoriada, skriti zaklad,

ipd.
16:00 sklep oratorija s spuščanjem zastave
(16.30)  animatorji  pospravijo  prostore,  dvorišče  ter  se  zberejo  k

ovrednotenju (evalvaciji) dneva in zahvalni molitvi.
V program je vključena tudi sveta maša (enkrat, lahko tudi večkrat).

13. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS OBLJUBI PETRU NAJVIŠJO OBLAST                     Mt 16,13-19

Evangelij po Mateju
 Ko pa je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence spraševal: »Kaj pravijo
ljudje, kdo je Sin človekov?« Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi: da je
Elija, zopet drugi: da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« Reče jim: »Kaj pa vi pravite, kdo
sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus mu je
odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, zakaj meso in kri ti nista tega razodela, ampak
moj Oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom
sezidal  svojo  Cerkev  in  peklenska  vrata  je  ne  bodo  premagala.  Dal  ti  bom  ključe
nebeškega kraljestva, in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli
boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« 

 Mašni nameni od 29.6.2014 do 6.7.2014:
nedelja, 29.6. Sv. Peter in Pavel, apostola, sloveni praznik

7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek, 30.6. Prvi mučenci rimske Cerkve
19h  iz družine Lukančič, obletna, dano iz Logatca

torek, 1.7. 19h  Jože Jesenko, obletna, Rovte 34
sreda, 2.7. 19h  Silva Meden,  trideseti dan, Rovtarske Žibrše 42
četrtek, 3.7. Sv. Tomaž, apostol

19h  Karolina Bizjak in  Cekcovi, obletna, Rovte 27
Prvi petek, 4.7. 19h  Francka Jereb in mož Janez Jereb, obletna, umrla v Kanadi, 

rojena v Rovtarskih Žibršah
sobota, 5.7. prva 
duhovniška

Sv. Ciril, menih in sv. Metod, škof, 
slovanska apostola, sozavetnika Evrope, 
glavna zavetnika naše nadškofije 
  8h  Marija Zorec, obletna, Rovte 116

nedelja, 6.7. 14. Nedelja med letom, zunanja slovesnost sv. Cirila 
in Metoda, nedelja Slovencev po svetu

  7:30h – za farane
  10h  Alojzij Malavašič, obletna, Rovte 51

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Z oratorijem bi želeli spodbuditi otroke, da:
 - odkrivajo svoje talente, 
 - se odgovorno vključijo v življenje in dejavnost domače župnije, 
 - odkrivajo Boga v dogodivščinah vsakdanjosti, lepoti stvarstva ter 

medčloveških odnosih.
Če  bi  imeli  kateri  od  staršev  težavo z  varstvom otroka pred,  med ali  po
oratoriju, se o tem lahko predhodno pogovorijo z animatorji
Dragi mladi prijatelji vabimo vas, da se nam pridružite na oratoriju v Rovtah!
Dragi starši, vabimo vas, da svoje otroke spodbudite, da zaključek poletnih
počitnic preživijo v veselju in sproščenem druženju z apostolom Petrom.
Prijavnico lahko oddate v škatlo, v cerkvi. Čimprej!  Vir: www.oratorij.net



Ostala oznanila
* Na 12. nedeljo med letom je maša ob 7h zjutraj po maši je Telovska

procesija po običajni poti, če bo primerno vreme, sicer bodo Evangeliji v
cerkvi.  Procesijo  bo  vodil  gospod  arhidiakon  Franci  Petrič.  Tisti,  ki  ste
zadolženi za potek procesije, poskrbite za lep in dostojen potek le-te.

* Tisti, ki še niste dobili spričeval, jih pridite iskat v župnišče, kateri pa
ste  jih  prejeli,  jih  že  podpisane  oddajte  po  maši  v  cerkvi  ali  v  poštni
nabiralnik na župnišču.

* V sredo 25.6. praznujemo Dan Državnosti. Ta dan bo sveta maša ob
10h  za  Domovino. Pri  njej  se  bomo  spomnili  vseh,  ki  so  padli  v
osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Mašo bo vodil in daroval msgr. dr. Jože
Plut,  vojaški  vikar.  Po maši  je  na  grobu  padlega  Miroslava  Moljka
krajši kulturni program.

*  V nedeljo  29.6.  praznujemo praznik  apostolov sv.  Petra in Pavla.
Mnogi duhovniki  obhajajo ta dan obletnico mašniškega posvečenja. Na ta
praznik  bosta  v  ljubljanski  stolnici  ob  16h  posvečena  dva  škofijska
duhovnika:  Andrej  Naglič roj.  29.  februarja  1978  iz  župnije  Ribno  in
Mohor Rihtaršič, roj,. 9. Maja 1989 iz župnije Selca. 
Iz  redovnih  skupnosti  sta  Salezijanca:  Janez  Suhoveršnik,  roj.  18.
februarja 1983 iz župnije Nova Štifta pri Gornjem Gradu in Primož Korošec
roj. 29. februarja 1980 iz župnije Šmartno v Tuhinju. Posvečena bosta 29.6.
v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu ob 16h.  
Jošt Mezeg posvečen 29. junija  2014 v Sarajevu, rojen v župniji  Dolnji
Logatec
Več molimo za nove duhovne in redovne poklice v slovenski Cerkvi.

* V nedeljo 6.7. ob 18h je v Dolnjem Logatcu nova maša novomašnika
Jošta Mezeg, ki je bil posvečen v Sarajevu.

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

22.6. Marija Lukančič in Tadeja Gnezda Jerneja Kunc in Metka Bogataj
25.6. ob 10h -  Matjaž Gnezda 
27.6. ob 19h – Franja Tušar in Mojca Skvarča
29.6. Veronika Kavčič in Metka Bogataj  Helena Rupnik in Branka Jereb
6.7. Cilka Jereb in Marjana Kavčič  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za junij  Cilka Jereb
Pogrebne maše za julij  Mojca Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 21.6. do 27.6. sk. 24, od 28.6. do 4.7. sk. 1, od 5.7. do 11.7.

 Ministriranje:
Teden od 22.6. do 29.6. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 29.6. do 6.7. Alen Bogataj in Martin Kavčič

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

Oznanila od 22.6.2014 do 6.7.2014, Leto X. št. 13
Oratorij v Rovtah 25.8. - 28.8 2014

Začetnik oratorija kot vzgojno-pastoralnega programa je sv. Filip Neri, pri
katerem se je zgledoval tudi sv. Karel Boromejski (oba 16. st.). Najmočnejši
pečat oratoriju je dal sv. Janez Bosko, ki ga je v 19. st. uporabil  v službi
socialno ogroženih mladih.  Redovna družba salezijancev, ki  jo je sv. Janez
Bosko ustanovil, je oratorij ponesla po vsem svetu. Leta 1901 je z njihovim
prihodom na slovenska tla prišel tudi oratorij. Po drugi svetovni vojni je bilo
oratorijsko dogajanje zaustavljeno, leta 1988 pa je bilo ponovno oživljeno. 

Duhovnik Sv. Janez Bosko (1815-1888) je iskal primeren vzgojno-pastoralni
odgovor  na  veliko  stisko  množice  mladih,  ki  so  v  mesto  Torino  prišli  »s
trebuhom  za  kruhom«  in  so  se  znašli  brez  primerne  socialne,  duhovne,
pastoralne  in  vzgojne  oskrbe  ter  bili  prepuščeni  na  milost  in  nemilost
surovemu kapitalizmu. Odločil se je za oratorij. Tam je mlade zbiral najprej ob
nedeljah.  Z njimi  se je igral,  zabaval,  molil,  hodil  na sprehode ter jih  učil
branja,  pisanja,  računanja  in  verskih  resnic.  Svoje  delo  je  poimenoval
"nedeljski ali praznični oratorij". A program se je kmalu razširil tudi na druge
dni  v  tednu.  Ustanovljene  so  bile  najprej  večerne,  nato  pa  redne  šole,
delavnice za učenje obrti in domovi za fante. Tako je ime "oratorij" prešlo na
vse don Boskovo delo in poslanstvo s stavbami in igrišči vred.

Kot naslednike svojega poslanstva je don Bosko ustanovil redovno družbo
salezijancev,  ki  jo  je  poimenoval  po  sv.  Frančišku  Saleškem,  in  sicer  z
namenom,  da  bi  si  salezijanski  vzgojitelji  za  model  osebnostne  drže  vzeli
ljubeznivost sv. Frančiška Saleškega. 

Zaradi razširjenosti in pomembnosti je Slovenska škofovska konferenca 26.
2.  2008  na  svoji  40.  redni  seji  oratorij  razglasila  za  pastoralni  projekt
nacionalnega  pomena:  »SŠK  razglaša  oratorij,  katerega  nosilec  je
Salezijanska  mladinska  pastorala,  ki  sodeluje  z  Medškofijskim odborom za
mladino, za pastoralni projekt nacionalnega pomena.«                            >>


