
Binkoštna nedelja, slovesni praznik
Evangelij: KAKOR ME JE OČE POSLAL, VAS JAZ POŠLJEM IN DAJEM 
SVETEGA DUHA                                                                                          Jan 20,19-23

Evangelij po Janezu
Mašni nameni od 24.5.2015 do 30. 05. 2015:
nedelja, 24.5.  Marija Pomočnica Kristjanov – Marija Pomagaj

7:30 – za farane
10h  Marijana in Jože Blažič, godovna, Rovte 83
14h – Šmarnična pobožnost z Litanijami Matere božje 
          in blagoslovom
 Konec velikonočnega časa

ponedeljek, 25.5.   Binkoštni ponedeljek, Marija, Mati Cerkve, praznik
  Čas med letom
  8h  Silva Meden,obletna, Rovtarske Žibrše 42
 19h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125

torek, 26.5.  Sv. Filip Neri, duhovnik
19h  Vavknovi, Rovtarske Žibrše 26

sreda, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, mučenec
19h  Dovski, Rovte 111

četrtek, 28.5. 19h  Janez Pivk in vsi  Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41
petek, 29.5. Sv. Maksim Emonski, škof

19h  Frančiška Jesenko, trideseti dan, Rovte 34
sobota, 30.5. 
Kvatrna

 Sv. Kancijan, Kancij in Kancijamila, mučenci
  8h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9

(Nadaljevanje iz prve strani)
Bog noče, da bi bil naš in podoben spužvi, ki vsrka sleherno bežno misel in

se ne prepušča vsem mukam,  ki jih opazi. Želi, da bi bil naš in podoben
bojišču, na katerem se skušnjave sveta in hudičeve spletke nenehno bojujejo
proti našemu hrepenenju po svetosti. 

Vsak  dan  smo  sredi  bitke,  če  to  opazimo  ali  ne.  Lahko  se  izraža  v
skušnjavah, da bi  se oklepali  zamer, ali  hrepenenju, da bi na račun koga
drugega utrdili ugled. Boj se bo lahko končal, če si bomo vzeli čas za Jezusa
in pustili, da da nas napolni s svojo ljubeznijo, ali, če se bomo oklenili vere,
da nam Bog stoji  ob strani.  Peter  je  vedel  za ta  boj,  zato je  vzpodbujal
bralce, naj se vzdržijo mesenih poželenj, ki se bojujejo proti duši. Posvaril jih
je, da hudič ves čas preži okoli njih in išče, koga bi požrl.« (1 Pt 5,8). 

Če hočemo zmagati, bo najbolje, če se bomo navadili čez dan preverjati
misli. Vsakih nekaj ur prekinimo običajne dejavnosti in se vprašajmo, ali smo
povezani z Bogom. Poizkusimo prebrati kratek odlomek iz Svetega Pisma, ali
se v srcu obrniti k Jezusu. Pokesajmo se, če imamo kaj na vesti in se z nova
posvetimo Gospodu. Tako preprosto dejanje nam lahko učinkovito pomaga
zmagati v bitkah, v katerih se znajdemo. Čeprav se zdijo nepomembna, nas
lahko napolnijo z mirom in veseljem, ki izvirata le od Boga. Morda se sprva
zdi brezplodno, toda s časoma ko bomo doživljali vse več zmag, se bomo
zbližali z Jezusom in se bomo lahko spopadli z življenjskimi preizkušnjami z
veliko več samozavesti in upanja.

Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: JEZUS NAROČI KRŠČEVATI V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA 
DUHA                                                                                                        Mt, 28,16-20

Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 31.5.2015 do 7.6.2015:
nedelja, 31.5. Obiskanje Device Marije, praznik

7:30h –  za farane
10h  Janko Slabe, duhovnik, obletna, Rovte 29
  Prvo sveto obhajilo
15h – Sklep šmarnične pobožnosti in Litanije Matere božje 

z blagoslovom
ponedeljek, 1.6. Sv. Justin, mučenec

Začetek pobožnosti Vrtnic, mesec posvečen Srcu 
Jezusovemu

19h  starši Ambrožič in Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 28
torek, 2.6. Marcelin in Peter, mučenca

19h   Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24
sreda, 3.6. Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci

19h  Pavla, Stane in vsi  iz družine Logar, Rovte 104
četrtek, 4.6. Sveto Rešnje Telo in Sveto Rešnja Kri

slovesni in zapovedani praznik
  8h – za farane
19h  starši, brat Konrad Petkovšek in Zdravka Trpin, dano iz 

Gorenje vasi
Prvi petek, 5.6. Sv. Bonifacij, škof in mučenec

19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
sobota, 6.6. Prva 
duhovniška

Sv. Norbert, škof
 8h  Valentin in Rozalija Gantar, Rovte 41a

nedelja, 7.6. 10. Nedelja med letom
7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj 
  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
24.5.  Veronika Kavčič in Metka Bogataj  Helena Rupnik in Branka Jereb
25.5. Ob 8h - Vilma Kunc  Ob 19h – Metka Bogataj
31.5.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  starši prvobhajancev
4.6. Ob 8h Franja Tušar in Marija Lukančič Ob 19h Mojca Skvarča in Helena Rupnik
7.6.  Tadeja Gnezda in Drago Malavašič  Branka Jereb in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za maj  Vilma Kunc
Pogrebne maše za junij  Jerneja Kunc

  Ministriranje:
Teden od 24.5. do 31.5. Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 31.5. do 7.6. Blaž Skvarča

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* Z Binkoštno nedeljo se konča velikonočni čas. V liturgiji nastopi »čas 

med letom«.  Pri delavniških mašah se berejo berila in evangeliji za 
delavnike: 2, leto I.

* Na binkoštni ponedeljek v Sloveniji obhajamo praznik Marije Matere 
Cerkve. Ta dan bosta dve sveti maši, ob 8h in 19h.  
Po večerni sveti maši bo v župnišču srečanje za člane Župnijske Karitas. 

* Spovedovanje za prvo obhajance in njihove starše bo v petek 29. 5. 
ob 18h. Na razpolago bo tudi tuj spovednik.

* Na praznik Svete Trojice 31. 5. bo pri maši ob 10h slovesnost prvega 
svetega obhajila. To ni praznik samo za družine prvoobhajancev, ampak 
celotne župnijske skupnosti. Ker je to zadnji dan meseca maja, bomo imeli 
sklep šmarnic popoldne ob 15h.

* V soboto 30. 5. je v župniji Zaplana srečanje za mladino naše 
dekanije. Ob 17h bo v cerkvi sveta maša, po maši nekaj športa in družabno
srečanje.

* V torek 2. 6. ob 20h je srečanje zakonske skupine v župnišču
* V prvem tednu meseca junija, ki je posvečen Srcu Jezusovemu, 

4. 6. praznujemo slovesni in zapovedani praznik Svetega Rešnjega 
telesa in Rešnje Krvi. Sveti maši bosta ob 8h in ob 19h.

* Za prvi petek v mesecu juniju 5. 6. bom v dopoldanskem času obiskal
in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni sveti maši bomo 
zmolili litanije Srca Jezusovega  z posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z 
najsvetejšim. 

* Na prvo soboto 6. 6. je tudi Kvatrna sobota. Ta je usmerjena v 
maševanje in molitev za svetost duhovnikov. Po maši bomo zmolili 
litanije Matere Božje in molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim. 

* Na 10. nedeljo med letom 7. 6. je jutranja maša ob 7h. Po tej maši 
bo ob ugodnem vremenu skozi naselje Rovte potekala Telovska 
procesija. Tisti, ki ste zadolženi in imate v tej procesiji kako nalogo, 
poskrbite za dostojen potek le-te. 

* Tisti veroučenci, ki ste bili vključeni v Slomškovo bralno priznanje, se boste 
udeležili za nagrado 6. junija na Rakovniku »Čarnega Jezera - mavrično 
katehetskih iger«. Tema srečanja je: »Bodi vedno vesel«. Vabljeni tudi 
njihovi starši.

* Župnijska Karitas Rovte organizira romanje bolnih, invalidov in starejših na 
Brezje 20.junija. Odhod avtobusa iz Rovt ob 7h zjutraj iz pred trgovine. 
Večernice bodo v župniji Ježica pri Ljubljani. Povabljeni vsi, tudi tisti, ki bi 
radi poromali k Mariji pomagaj ne glede na starost. Prijave v župnišču.

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 23.5. do 29.5. sk. 24, od 30.5. do 5.6. sk. 1, od 6.6. do 12.6.

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

Oznanila od 24.5.2015 do 7.6.2015, Leto XI. št. 11

ŽIVLJENJE PO NAČELIH EVANGELIJA 
Delavec v tovarni zadene na loteriji in čez noč postane milijonar. Starejša

zakonca ugotovita, da bosta dobila dojenčka. Lačna sirota v Sudanu posvoji
bogata evropska družina in zanjo se začne novo življenje priložnosti in obilja.
V vseh teh primerih nepričakovan obrat korenito spremeni življenje teh ljudi
na bolje. Toda, čeprav so taki preobrati čudoviti,  drži tudi, da spremembe,
opisane v teh dogodkih, zahtevajo precejšno prilagajanje. Sirota iz Sudana se
mora naučiti novega jezika in spoznati novo kulturo. Par brez otrok se mora
naučiti  sprejeti  novega  človeka  v  življenje  in  se  ubadati  z  vsemi  izzivi
starševstva v srednjih letih. 

Če bi dogodke opisali z jezikom Svetega pisma, bi nastalo nekaj takega:
»Pravkar sem izvedela, da pod srcem nosim otroka, zato se moram naučiti
množice  novih  spretnosti«.  Ali:  »Pravkar  sem se  preselila  k  posvojiteljem,
zato  se  moram naučiti  spati  v  postelji,  namesto  na  tleh.  Sprejeti  moram
popolnoma  drugačno  hrano  in  pričakovanja«.  V  vsakem  dogodku  »zato«
povzame, da se je življenje korenito spremenilo in da je treba privzeti nove
navade. 

Beseda »zato«, oziroma »torej« pri apostolu Petru igra enako ključno vlogo,
ko osupljive milosti, omenjene na začetku pisma povezuje s spremembami v
življenju,  ki  naj  bi  jih  prinesle  te  milosti.  Ta  beseda  je  pravzaprav  tako
pomembna, da v preostanku pisma – v triindevetdesetih vrsticah od sto petih
– pojasnjuje , kako naj bi živeli. Vsakokrat, ko Peter uporabi to besedo, se zdi,
da poudarja to, kar v nas želi storiti Sveti Duh in sadove, ki jih bomo videli, če
se bomo potrudili in sodelovali z njegovo milostjo. Peter pravi, da smo poleg
prerojenja  za  živo  upanje  (prim.  1Pt  1,3)  dobili  vrsto  izzivov  –  določenih
dejanj, ki jih moramo opraviti, če hočemo videti, kako  čudovito je biti del
kraljevskega duhovništva. (prim. 1Pt 2,9). Zato se pripravimo na boj. »Zato
opašite  ledja  svojega  razuma...  Kot  otroci  poslušnosti  se  ne  prilagajajte
prejšnjim željam, ki ste jih imeli v svoji nevednosti, marveč bodite v vsem
ravnanju tudi sami Sveti.« (1Pt 1,13-15).                                           >>


