
20. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE                      Mt  15,21-28

Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 17.8.2014 do 23. 08. 2014:
nedelja, 
17.8.

 9h – za farane

ponedeljek, 18.8.  19h  Francka Jereb, umla v Kanadi 
            in mož Janez Jereb, obletna rojen v Žibršah

torek, 19.8.   Janez Eudes, duhovnik
 19h  Lukanovi, Rovte 129

sreda, 20.8.  Sv. Bernard, opat in učitelj
 19h – za srečno vožnjo

četrtek, 21.8.  Pij X, papež in tovariši mučenci
 19h  Franc Trpin, obletna, Rovte 160

petek, 22.8.   God Device Marije Kraljice
  19h  Janez Kunc, trideseti dan, Rovte 63

sobota, 23.8.   Sv. Roza iz Lime, devica
  8h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124

*******************************************************
Obvestilo veroučencem in staršem
Ker se bliža začetek veroučnega leta, bo vpis otrok v prvi razred 
verouka v četrtek 28. in petek 29. avgusta popoldne od 15h do
18h. Enako velja tudi za vse ostale razrede. Ob vpisu prinesite 
nazaj veroučna spričevala, kateri jih še niste oddali. Vpis bo mogoč 
tudi po večerni maši. Ob tej priliki boste lahko starši in veroučenci 
kupili katekizme, liturgične in delovne zvezke. 
 Veroučni učbeniki, delovni zvezki, dan in ura verouka v veroučnem 

letu 2014/5 je v spodnji tabeli
Razred Naslov delovnega zvezka Cena Dan Ura
1.r. Praznujemo in se veselimo DZV 7,00 € Sobota 9h
2.r. Praznujmo z Jezusom DZV 8,00 € Ponedeljek 16h
3.r. Hodimo z Jezusom Kat. 7,50 € Ponedeljek 15h
4.r. Pot v srečno življenje Kat. 8,00 € Petek 16h
5.r. Znamenja na poti k Bogu Kat. 8,00 € Petek 15h
6.r. Skupaj v novi svet Kat. 8,00 € Četrtek 16h
7.r. Pridi sveti Duh Kat. 8,00 € Torek 16h
8.r. Pridi sveti Duh Kat. 8,00 € Torek 15h
9.r. Gradimo prihodnost

Gradimo prihodnost
Kat.
DZV

8,00 €
4,00 €

Četrtek 15h

 * Liturgični zvezek je za vse obvezen, cena 3€

21. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS OBLJUBI  PETRU KLJUČE NEBEŠKEGA KRALJESTVA
                                     Mt 16,13-20

Evangelij po Matej

 Mašni nameni od 24.8.2014 do 31.8.2014:
nedelja, 24.8.  Sv. Jernej, apostol

 9h – za farane
 15h – Maša ob 70. letnici postavitve spravne kapelice v Rovtah

za vse padle iz župnije Rovte v I. Svetovni vojni. Mašuje rojak 
gospod Anton Trpin, dekan v Šentjerneju - somaševanje

ponedeljek, 25.8. Sv. Jožef Kalasane, duhovnik
19h  Ludvik Bizjan, godovna, Petkovec 26a 

torek, 26.8. 19h  Janez Nagode, godovna, Rovte 102a
sreda, 27.8. Sv. Monika, mati sv. Avguština

19h  Manica in Brigita Cvetko, dano Rovte 89a
četrtek, 28.8. Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

19h vsi  iz družine Trček, Petkovec 35
petek, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika

19h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a
sobota, 30.8. 11h vsi  Sroboški (srečanje sorodnikov)
nedelja, 31.8. 22. Nedelja med letom 

  9h – za farane
  15h – srečanje BIS – maša za zdravje mašuje gospod  Miro Šlibar

********************************************************
 Bralci nedeljskih beril:

Datum Trenutni red svetih maš
17.8.  ob 9h –  Branka in Klemen Jereb
24.8.  ob 9h – Marija Lukančič in Helena Rupnik

 ob 15h – Nevenka Malavašič in Matjaž Gnezda

31.8.
 ob 9h –  Marjana Kavčič in Marja Čuk
 ob 15h - starejši

Pogrebne maše za Avgust  Vilma Kunc

  Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 7, od 16.8. do 22.8. sk. 8, od 23.8. do 29.8. sk. 9, od 30.8. do 5.9.

  Ministriranje:
Teden od 17.8. do 24.8. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 24.8. do 31.8. Alen Bogataj in Martin Skvarča

********************************************************
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri slovesni blagoslovitvi 
prenovljene celotne notranjščine podružnične cerkve sv. Hieronima na 
Petkovcu.  Bog vam povrni!



Ostala oznanila

* V ponedeljek 18.8. ob 20h je v župnišču srečanje za člane župnijske 
Karitas. Pogovoriti se moramo o srečanju BIS za nedeljo 31.8. ob 15h

* Na 21. nedeljo med letom bo ob 15h sveta maša ki jo bo vodil naš 
rojak Anton Trpin, dekan v Šentjerneju, ob somaševanju drugih 
duhovnikov. Na spominsko slovesnost vabita: Spominski odbor Farnih 
plošč župnije Rovte in KS Rovte. 
Razlog za to je: 
- 70. letnica postavitve prve spravne kapelice v Rovtah, edinstvene v Evropi.
- 100. letnica začetka I. svetovne vojne
- 23. avgust – Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih 
režimov.
Če bo vreme primerno, bo maša pri kapelici. Po maši bo kulturni program. V
njem bosta spregovorila dr. Andreja Valič Zver in župan občine Logatec g. 
Berto Menard. Prisoten bo tudi ameriški veleposlanik v Sloveniji Mussomeli. 
Ob tej priliki bo na ogled razstava o gradnji in zgodovini spravne kapele v 
prostorih župnišča. Seveda se bomo spomnili tudi vseh naših povojnih 
nedolžno pobitih žrtev, ki še danes čakajo na dostojen pokop.
Dobre gospodinje prosimo, da napečejo in prinesejo razna peciva in sokove 
za pogostitev vseh prisotnih pri sveti maši, ki naj bodo na nepovratni 
embalaži in jih dostavijo v soboto od 16h do 18h v župnišče.

**************************************************************
ORATORIJ 2014, Rovte - ponedeljek 25. avgust – sreda 27. avgust
»NA TVOJO BESEDO« Zgodba o svetem Petru

PROGRAM - vsak dan 
9.00  - jutranje zbiranje pri župnišču
9.15 - začetek Oratorija
9.30  - kateheze
10.30 - delavnice

12.00 - odmor
13.00 - športne igre
15.30 - spust zastave in zaključek 
dneva

Dragi starši, hvala vam, ker nam boste v času oratorija zaupali svoje otroke. 
Za nakup pripomočkov in materiala za delavnice, vas prosimo za prostovoljni 
prispevek v višini 5 EUR na družino. Prosimo pa tudi, da imajo otroci s seboj 
pripravljeno malico, s katero se bodo okrepčali v času odmora. 
Za informacije smo vam na voljo: mala.ursa@gmail.com (Urša)  in 
tjasamal@gmail.com (Tjaša).
**************************************************************
* Zadnja nedelja v avgustu 31.8. je že običajno srečanje bolnih, 
starejših in invalidov, ki ga organizira Župnijska Karitas Rovte. Ob 15h bo v 
cerkvi sveta maša, ki jo bo daroval gospod Miro Šlibar. Med mašo bo tudi 
prilika za sveto spoved in podelitev zakramenta svetega maziljenja. Po maši 
bo v spodnjih prostorih župnišča družabno srečanje ob prigrizku in klepetu. 
Dobre gospodinje prosimo, da napečejo in prinesejo pecivo in narezek za 
pogostitev BIS in jih dostavijo v župnišče v nedeljo od 13h do 14h.

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

Oznanila od 17.8.2014 do 31.8.2014, Leto X. št. 17
EVHARISTIJA SPADA K OBHAJANJU NEDELJE

Mnogi  razumejo  nedeljo  kot  zadnji  dan  tedna,  saj  je  nedelja  v  našem
vsakdanjem  življenju  zadnji  dan  tako  imenovanega  vikenda.  Šolarji  in
zaposleni se veselijo petka popoldan, ko odložijo delo in skrbi ter se veselijo,
da je naslednji  dan dela in šole prost dan. Nedelja je v njihovi zavesti  že
obremenjena z mislijo  na ponedeljek,  ko se bo treba ponovno spoprijeti  z
vsakdanjimi težavami. Nedeljski popoldan je že namenjen pripravam na šolo
in službo in zato velikokrat za marsikoga obremenjujoč. 

Nedelja je Gospodov dan predvsem zaradi Kristusovega vstajenja, saj nam
Sveto pismo poroča,  da je  na  nedeljo,  prvi  dan v tednu,  Kristus  vstal  od
mrtvih. Na isti dan se je prikazal učencema na poti v Emavs in dvanajsterim
apostolom. Na nedeljo je tudi prišel Sveti Duh. Zato so kristjani že od vsega
začetka  obhajali  nedeljo  v  spomin  na  Kristusovo  vstajenje  in  odslej  je
»Gospodov dan«, kot dan vstalega Kristusa postal razpoznavno znamenje za
kristjane,  dan,  ki  se  mu ne  morejo  odreči.  Zaznamovan  je  z  obhajanjem
evharistije, to je maše. Za prve kristjane je bila udeležba pri njej sama po
sebi  umevna pravica  in  ne  dolžnost,  za  katero  so  bili  pripravljeni  sprejeti
preganjanje in trpljenje. Njihovo ravnanje je izhajalo iz prepričanja, da kot
kristjani ne morejo živeti brez svetih skrivnosti. Šele pozneje je Cerkev zaradi
opuščanja  maše  postavila  zapoved,  da  mora  biti  Kristjan  ob  nedeljah  in
praznikih pobožno pri sveti maši. Vendar se verni kristjan ne udeleži maše le
zaradi zapovedi, ampak zlasti zato, ker čuti potrebo, da se pri njej sreča s
Bogom in z brati  ter  sestrami,  ki  si  želijo  enako kot on Bogu zahvaliti  za
odrešenje, za Jezusovo daritev na križu in njegovo vstajenje. 

Na poseben način  je  nedelja  tudi  dan solidarnosti  z  drugimi.  Verniki  so
namreč poklicani, da opravljajo »dela ljubezni, pobožnosti in apostolata«; vse
kar imajo, so dolžni deliti z drugimi. Na ta način nadaljujejo mašo oziroma
prinašajo njene sadove v vsakdanje življenje.

Nedelja,  ki  je  tedenska  Velika  noč,  saj  na  ta  dan  slovesno  obhajamo
Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje, je res »dan nad vsemi dnevi«, kakor je
to zapisal  pokojni  papež Janez Pavel II.,  nedeljska maša pa njen vrhunec,
njeno središče.


