
10. Nedelja med letom
Evangelij: HUDI DUH BO PREMAGAN                                                  Mr 3,20-35

Evangelij po Marku
Pridejo v hišo in zopet se zbere množica, da še kruha ne morejo zaužiti.  In ko so njegovi to
slišali, so šli,  da bi se ga polastili; govorili so namreč: »Iz uma je.« Pismouki, ki so prišli iz
Jeruzalema, so govorili: »Od Beelzebula je obseden in s poglavarjem hudih duhov izganja hude
duhove.« Poklical jih je in jim govoril v prilikah: »Kako more satan izganjati satana? In ako je
kraljestvo sámo v sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. In ako je hiša sama v sebi
razdvojena, ta hiša ne more obstati. In ako se je satan vzdignil zoper sebe in je razdeljen, ne more
obstati,  ampak ga  bo konec.  Nihče ne more priti  v hišo močnega in mu opravo ugrabiti,  če
močnega poprej ne zveže; šele tedaj bo njegovo hišo oplenil. Resnično, povem vam: Človeškim
otrokom bo odpuščeno vse, kar so zagrešili grehov in kletvin; kdor pa izreče kletev zoper Svetega
Duha,  nikoli  ne  dobi  odpuščanja,  temveč  je  kriv  večne  pregrehe.«   Trdili  so  namreč:  »Od
nečistega duha je obseden.«Tedaj pridejo njegova mati in njegovi bratje in ga zunaj stoječ dadó
poklicati. Sedela pa je okoli njega množica, ko so mu rekli: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje so
zunaj in te iščejo.«  Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozre se po
tistih, ki so sedeli okoli njega in pravi: »Glejte, moja mati in moji bratje! Kdor namreč spolni
božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati.« 

Mašni nameni od 7.6.2015 do 13. 06. 2015:
nedelja, 7.6. 7h – za farane, po maši Telovska procesija

10h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
ponedeljek, 8.6. Sv. Medard, škof

19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
torek, 9.6. Sv. Primož in Felicijan, mučenca

19h  Alojz Brence, obletna in Marija, Rovtarske Žibrše
sreda, 10.6. 19h  Pavle Loštrek, obletna, Rovte 94
četrtek, 11.6. Sv. Barnaba, apostol

19h  Marija Kunc, obletna, Rovte 111
petek, 12.6. Srce Jezusovo, slovesni praznik

19h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23
sobota, 13.6. Marijino brezmadežno Srce, god

Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj
 8h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
18h – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz prve strani)
Obhajamo tudi Marijino brezmadežno Srce, tisto Srce, ki  je vse besede

ohranilo in jih premišljevalo (prim. Lk 2,19). Marijino Srce je središče njene
globoke,  čiste  in  ponižne  vere,  poln  ljubezni,  ki  se  najbolj  izrazi  v  njeni
pripravljenosti sprejeti božje povabilo: »Karkoli vam Jezus reče, storite«. (Jn
2,5).  Obhajali  bomo tudi  dan državnosti.  Država Slovenija  je  naš skupen
dom, ni last druge politične opcije, ni last politikov, je naša skupna. Vsak od
nas  prispeva  svoj  delež  za  skupno  dobro.  Mogoče  je  ravno  tukaj  naš
problem, da jo hočemo imeti samo zase, da pozabljamo na druge in jih ne
vidimo. Drugi problem je, da ne znamo spoštljivo pristopati drug  k drugemu,
da ne znamo drug v drugem videti dobro, plemenito, ampak samo slabosti,
napake, grehe....                                                                             >>

11. Nedelja med letom
Evangelij: GORČIČNO ZRNO ZRASTE V VELIKO DREVO                      Mr, 4,26-34

Evangelij po Marku
In govoril je: »Z božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki je vrgel seme v zemljo: sam ponoči
spi in podnevi bedí, seme pa poganja in raste in on sam ne ve, kako. Zemlja namreč poraja sama
od sebe: najprej bilko, potem klas, nato polno žito v klasu. Kadar pa sad dovoli, pošlje takoj srp,
ker je čas žetve.« In govoril je: »Čému naj primerjamo božje kraljestvo ali v kakšni priliki naj ga
ponazorimo?  Kakor gorčično zrno je, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na
zemlji; ko pa se vseje, raste in postane večje ko vsa zelišča in naredi velike veje, tako da morejo
ptice neba prebivati v njegovi senci.«In v mnogih takih prilikah jim je oznanjal nauk, kakor so ga
mogli umevati. Brez prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je vse posebej razlagal.

 Mašni nameni od 14.6.2015 do 21.6.2015:
nedelja, 14.6. 7:30h –  za farane

10h – v zahvalo za 80 let življenja
ponedeljek, 15.6. Sv. Vid, mučenec

19h na Petkovcu – v čast sv. Vidu, urna maša
torek, 16.6. 19h  Jožefa Merlak, obletna, Rovte 105
sreda, 17.6. 19h  Jože Jesenko, obletna, Rovte 34
četrtek, 18.6. Sv. Marko in Marcelijan, mučenca

19h  Viktor Kogovšek, obletna, Petkovec 22
petek, 19.6. Sv. Gervazij in Protazij, mučenca

19h  starši in bratje Moljk, Rovtarske Žibrše 4
sobota, 20.6.   8h  Lojze Kavčič, duhovnik, godovna, Petkovec 8
nedelja, 21.6. 12. Nedelja med letom

Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine
7:30h – za farane
10h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11

(nadaljevanje iz prejšnje strani)
Vsak  od  nas  je  tudi  slaboten,  krhek.  To  priznavamo vsak  dan,  vsak  dan
prosimo Gospoda, da bi nam dal moč, da spoznamo svojo krhkost, naj nam
odpusti naše grehe, da bi mi lahko odpuščali drug drugemu. Najlepše darilo za
dan državnosti bi lahko bila sprava, ali  vsaj želja ali sklep, da želimo prav
stopiti na to pot. Sprava je dejanje vseh, je dejanje ljudi, ki so duhovno in
kulturno zreli,  kajti  potrebno je, »izstopiti  iz sebe« in se »podati  na pot k
drugemu«, to je edina pot, ki nas vodi v svobodo, v lepši jutri. Dokler tega
dejanja ne bomo storili, se bomo »vrteli v začaranem krogu in vroč krompir«
podajali drug drugemu. Upam, da bo prišel ta dan. Naša lepa domovina in
naši ljudje, delavni in požrtvovalni, si zaslužijo, da to, v kar so upali in za kar
so  si  prizadevali,  pa  se  jim  dan  za  dnem  izmika,  končno  postane  naša
resničnost. 

Naj ta mesec spremlja molitev, obogatena z prazniki in spomini, da bi tako
rasli in zoreli kot božji otroci, ki se vedno bolj zavedamo, da nismo sami, da
nas  spremlja  življenje  Vstalega  Gospoda  in  njegova  Luč,  ki  je  sposobna
razsvetliti še tako temno noč. 
Alojz Cvikl DJ, mariborski nadškof in metropolit v Magnificatu.



 Ostala oznanila
* Na 10 nedeljo med letom 7. 6. obhajamo zunanjo slovesnost 

praznika Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Telovska procesija bo po 
jutranji maši, ki bo ob 7h. Mašo bo daroval in procesijo vodil gospod 
arhidiakon Franci Petrič. Če bo slabo vreme, bo del procesije v cerkvi.

* Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. V petek 12. 6. obhajamo 
praznik Srca Jezusovega. Čeprav ni zapovedan praznik, pa ste kljub temu
lepo povabljeni k sveti maši.

* V soboto 13. 6. je v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad 
Ljubljano srečanje za vse člane ŽPS. Srečanje bo za udeležence 2. in 4. 
arhidiakonata, kamor spada tudi dekanija Vrhnika. Pričelo se bo ob 9h in 
zaključilo ob 13h. Prav je, da bi se vsaj kdo od članov ŽPS udeležil 
tega srečanja. 

* V nedeljo 14. 6. bo po obeh mašah razdelitev veroučnih spričeval in 
zaključek veroučnega leta. Ob 10h bo pri maši sodeloval peti razred. 

* Sredi meseca junija, 15. 6. obhajamo god Svetega Vida, mučenca. Ta
dan bo maša v podružnični cerkvi svetega Hieronima na Petkovcu ob
19h. Po maši je blagoslov urne vode za kropljenje.

* HUDA JAMA 
V soboto, 13. junija ob 11. uri bo ob vhodu v Barbarin rov pri Hudi jami 
spominska maša.
Odhod avtobusa iz Rovt ob 8. uri. Prijave Jur-bus 041 721 997

* KOČEVSKI ROG
V nedeljo, 14. junija bo ob 11. uri spominska maša ob breznu pod Krenom v
Kočevskem Rogu. Po maši spominski program. 
Odhod avtobusa iz Rovt ob 7.00 uri. Prijave Jur-bus 041 721 997 

* ROMANJE BOLNIH, INVALIDOV IN STAREJŠIH
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.

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

7.6.  Tadeja Gnezda in Drago Malavašič  Branka Jereb in Nevenka Malavašič
12.6.  Ob 19h – Marjana Kavčič in Tadeja Gnezda
14.6.  Metka Bogataj in Matjaž Gnezda  Jerneja Kunc in Klemen Jereb
21.6.  Marjana Kavčič in Franja Tušar  Mojca Skvarča in Helena Rupnik

Pogrebne maše za junij  Jerneja Kunc

  Ministriranje:
Teden od 7.6. do 14.6. Alen Bogataj in Martin Kavčič
Teden od 14.6. do 21.6. Timotej in Anže Treven

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1, od 6.6. do 12.6. sk. 2, od 13.6. do 19.6. sk. 3, od 20.6. do 26.6.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
           Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič       
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NOVO VREDNOST NAŠEMU ŽIVLJENJU DAJE BOŽJA
BESEDA 

Kot uvod v ta mesec junij bo praznik Svetega Rešnjega telesa in Krvi, ki ga
imenujemo najsvetejši zakrament, kajti ni samo znamenje, ki kaže na Jezusa,
ampak je stvarnost sama. Sam poveličani Jezus prihaja med nas med svoje
brate in sestre. Ko so učenci na predvečer njegovega trpljenja in smrti sedeli
za mizo z Jezusom jim je dejal: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta«.(Mt
28,20). Tokrat še niso imeli popolne predstave o tem, kako bo to uresničil.
Ravno Evharistija je viden in otipljiv način, kako ostaja med nami. Sedaj je
res in dokončno Emanuel, Bog z nami! Najprej mora naše srce zapeti hvalnico
za  ta  velik  dar,  da  je  Jezus  po  Svetem  Rešnjem  telesu  in  Krvi  naš
spremljevalec in tisti, ki naše življenje spreminja v Božje. Zato ga v procesiji
ponesemo iz cerkve na naše poti, v naše vsakdanje okolje, da bi bil luč na
naših  poteh,  da  bi  nas  učil  ljubezni,  na  kateri  bomo  gradili  medsebojne
odnose, da bomo tudi mi vedno bolj postajali  ljudje za druge, »razlomljeni
kruh«. Zato ga častimo, se mu izročamo, ga prosimo, ko je v naši  cerkvi
izpostavljeno Najsvetejše. 

Ta mesec bomo obhajali tudi praznik Srca Jezusovega, ki nam odkriva naj
intimnejšo plat njegovega bitja, tisto najbolj osebno globino, srce, iz katerega
izhajajo  njegove  misli,  besede,  dejanja.  Razodeva  nam predvsem njegovo
ljubezen, ki je bila sposobna dati življenje za svoje prijatelje. Ta ljubezen se je
razodevala kot usmiljenje, dobrohotnost, rahločutnost.... Jezusovo Srce lahko
povzamemo z eno samo besedo: Ljubezen. Ko zremo to prebodeno Srce, iz
katerega sta pritekli Kri in Voda, nas mora navdati čut hvaležnosti, ne smemo
pa preslišati Jezusovega klica: »Učite se od mene, ker sem krotak in iz Srca
ponižen«.  (Mt  11,29).  Pravi  molivec  ima  vedno  poslušno  srce,  ki  je  vsak
trenutek odprto za božje namige in išče, kako bi se »naslonil« na to Srce in se
navzel bogastva, ki ga nosi v sebi.                                                        >>

http://zupnija.rovte.eu/

