
12. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS JE GOSPODAR NARAVE                                        Mr 4,35-41

Mašni nameni od 21.6.2015 do 27. 06. 2015:
nedelja, 21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine

7:30h – za farane
10h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11

ponedeljek, 22.6. Sv. Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenec
19h  Iztok Tomazin, godovna, Petkovec 36

torek, 23.6. 19h  Pavla, Stane in vsi  iz družine Logar, Rovte 104
sreda, 24.6. Rojstvo Janeza Krsnika, slovesni praznik

19h  Zdravko Trpin, obletna
četrtek, 25.6. Dan državnosti

10h – maša za domovino, mašuje msgr. dr. Jože Plut
petek, 26.6. Sv. Vigilij in Pelagij, škofa

19h  Franca Brenčič, trideseti dan, Petkovec 39
sobota, 27.6. Sv. Ema Krška, Kneginja

 8h  Alojz in Marjan Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 6
17h – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz prve strani)
4. februarja 1936 ga je vlak odpeljal iz Ljubljane preko Trsta, Lurda, Pariza

in nato z ladjo v Argentino prispel 2. marca 1936. Tu je začel svoje delo med
slovenskimi izseljenci. Deloval je v najrazličnejših krajih in področjih. Glavno
njegovo  poslanstvo  pa  se  je  pričelo  po  letu  1945.  Na  veliko  prošnjo
slovenskih beguncev iz taborišč v Italiji in Avstriji, naj jih Argentina sprejme,
je  pol  leta  iskal  možnosti  za  pomoč  beguncem.  20.  novembra  1946,  na
praznik sv. Filiksa Valois,  ga je sprejel  predsednik Argentine Peron in mu
izjavil: »Že vem, zakaj pridete in vam dam častno besedo: vsi, kateri imajo
pogoje, ki jih določa ustava, naj pridejo, pa naj jih bo deset tisoč ali več.
Takih mi potrebujemo«. Veliko je bilo potem dela, da so vsi prišli. Med njimi
je bilo veliko duhovnikov, ki jih je bilo treba razporediti po župnijah, kjer so
se naseljevali Slovenci. Potreba je bila po slovenskih kulturnih domovih in
cerkvah. Kljub vsem težavam pri neumornem delu, ki ga je opravil in raznim
oviram, tudi Slovenskih , je obrodilo obilen sad. 

Leta 1958 je ponovno obiskal domovino in rodno vas, katera ga je vsa
vesela pričakala pri petkovski cerkvici. Leta 1961 po Veliki Noči ga je papež
Janez XXIII. povišal v monsignorja za velike zasluge, ki jih je stekel najprej
kot  slovenski  izseljeniški  duhovnik  in  nato  kot  župnik  Svetega  Jožefa  v
Pompeju.

Tudi naprej je ostal zelo delaven. V nedeljo 20 junija 1965 ga je zadela
srčna kap in tako se je iztekla msgr. Janezu Hladniku njegova življenjska pot.

Tako je msgr. Janez Hladnik napolnil svoje življenje z vrsto dobrih del, za
katera  je  vedel  samo  Bog  v  nebesih.  Uspelo  mu  je  dvigniti  sorojaka  in
domačina nad materijo ter ga s potrpežljivo ljubeznijo usmeriti k Bogu. Zato
bo njegov spomin v Argentini živel od roda do roda, slovenska zgodovina ga
bo uvrstila med velike može našega ljudstva kot so bili  Baraga, Slomšek,
Krek, Jeglič, da omenimo le nekatere. Iz svojega ljudstva je izšel, svojemu
ljudstvu je služil, sredi svojega ljudstva je umrl in bil pokopan.
Povzeto po knjigi: Od Triglava do Andov

13. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS POKLIČE DEKLICO NAZAJ V ŽIVLJENJE             Mr, 5,21-43

 Mašni nameni od 28.6.2015 do 5.7.2015:
nedelja, 28.6. Sv. Jernej, škof in mučenec

7:30h – za farane
10h  Jože Jesenko, obletna, Rovte 34a

ponedeljek, 29.6. Sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik
  8h  Janez Kogovšek in starši, Rovte 118
19h – za zdravje, Rovte 34

torek, 30.6. Prvi mučenci rimske Cerkve, god
19h  Frančiška Pivk in Stane Bolčina, obletna, Rovte 39

sreda, 1.7. 19h  Marija Molk, Rovtarske Žibrše 4
četrtek, 2.7. 19h  Anton Albreht, godovna in obletna, Rovtarske Žibrše 21

Prvi petek, 3.7. Sv. Tomaž, apostol
19h  Pavla Treven, roj. Križaj, Petkovec 17

sobota, 4.7. Prva 
duhovniška

Sv. Urh, škof
 8h  Anton Trpin, godovna in  Kovačevi, Rovte 117

nedelja, 5.7. 14. Nedelja – nedelja Slovencev po svetu, Sv. Ciril, menih 
in sv. Metod, škof, Slovanska apostola, sozavetnika Evrope,
slovesni prazni, glavna zavetnika Nadškofije
7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

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

21.6.  Marjana Kavčič in Franja Tušar  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
28.6.  Ema Kavčič in Marija Lukančič  Branka Jereb in Lovro Skvarča
29.6. ob 8h - Vilma Kunc in Franja Tušar ob 19h - Tadeja Gnezda in Alen Bogataj
5.7.  Mojca Skvarča in Drago Malavašič  Jerneja Kunc in Klemen Jereb

Pogrebne maše za junij  Jerneja Kunc
Pogrebne maše za julij  Franja Tušar

 Ministriranje:
Teden od 21.6. do 28.6. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 28.6. do 5.7. Matic Treven in Blaž Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 20.6. do 26.6. sk. 4, od 27.6. do 3.7. sk. 5, od 4.7. do 10.7.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
  ************************************************************
  Novomašniki ljubljanske nadškofije:
  Blaž Dobravec, roj. 4. 4. 1986 iz župnije Bloke
  Aljaž Kraševec, roj. 20. 9. 1989 iz župnije Sveta Trojica nad Cerknico
  Gašper Mauko, roj. 4. 10 1989 iz župnije Radovljica
  Peter Možina, roj. 18. 10. 1983 iz župnije Matenja vas
  Boris Rozman, roj. 23. 3. 1973 iz župnije Sora
  Kapucin, brat Mitja Marija Ponikvar. 10. 3. 1975 iz Župnije Cerknica
  Jezuit, Andrej Brozovič, 24. 3. 1979 iz župnije Ljubljana Rakovnik
  Posvečenje novomašnikov bo v ljubljanski stolnici v soboto 27. junija ob 9h.



 Ostala oznanila
* Podpisan veroučna spričevala veroučenci vrnite do konca meseca junija v 

cerkvi po maši ali oddajte v poštni nabiralnik na župnišču.
* Prijavite se za oratorij 2015: »Hočem biti Svet«, ki bo potekal od 24.8. do 

26.8. 2015 v župniji Rovte. Starejši od 14 let pa ste vabljeni kot animatorji. 
Oratorij se bo vsak dan pričel ob 9h in končal ob 15:30h. Prijavnice dobite v 
lopi pod zvonikom ali v župnišču, kjer jih tudi oddate.

* V sredo 24.6. obhajamo praznik rojstva Janeza Krstnika. Jezusovega 
predhodnika, ki je zanj pripravljal pot. Janez je o Jezusu rekel: »glejte, to je
Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta«. Jezus je o Janezu rekel, da se je 
rodil »največji od žena«. Imel je močno voljo in neuklonljiv značaj. Naj si ob
njegovem prazniku utrdimo svoje krščansko prepričanje in življenje po 
evangeliju.

* V četrtek 25.6. obhajamo Dan državnosti. Sveta maša bo ob 10h za 
domovino, Miroslava Moljk, Antona Žaklja in vse že pokojne 
veterane vojne za Slovenijo. Vodil in daroval jo bo vojaški vikar in 
msgr. dr. Jože Plut ob somaševanju.
Pri maši bodo sodelovali Trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske, Godalni 
kvartet iz Rovt, solistka Monika Arhar in domači pevski zbor.
K tej maši ste vsi lepo povabljeni.
Pred dnevom državnosti opravljamo tudi devetdnevnico pod geslom: 
»odgovornost za skupno dobro in za uboge«. Za vsak dan je določena 
uvodna misel in prošnja za vse potrebe.

* V ponedeljek 29.6. obhajamo slovesni praznik apostolov sv. Petra in 
Pavla. Sveti maši bosta ob 8h in 19h. To je tudi dan posvečenja slovenskih 
novomašnikov in obletnic posvečenja duhovnikov. Zato v teh dneh tudi več 
molimo za nove duhovniške in redovniške poklice v slovenski Cerkvi, saj je 
»žetev velika, delavcev pa malo«. Ta dan je tudi pri obeh mašah nabirka, 
tako imenovani »Petrov novčič«, ki je namenjena za cerkev v Rimu.

* Za prvi petek v mesecu juliju 3.7. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu juliju 4.7. bomo po maši zmolili litanije Matere 
božje in molili za nove duhovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V nedeljo 5.7. praznujemo slovesni praznik slovanskih apostolov in bratov 
sv. Cirila in Metoda. Sv. Janez Pavel II ju je razglasil za sozavetnika Evrope. 
Pa tudi glavna zavetnika ljubljanske Nadškofije. Sveta maša je zato od 
praznika. S tem praznikom leto sovpada tudi »Nedelja Slovencev po svetu«. 
Na slovanska apostola nas spominja tudi ena od sedmih barvnih oken v 
cerkvi. Ki jih je upodobil akademski slikar Stane Kregar leta 1967. okno se 
nahaja v prezbiteriju.

  Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
 Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič  

Oznanila od 21.6.2015 do 5.7.2015, Leto XI. št. 13
msgr. JANEZ HLADNIK,  20. 6. 1965

Msgr Janez Hladnik se je rodil 22. Decembra 1902 v župniji Rovte, točneje v
majhni vasi Petkovec (kjer je podružnična cerkev Svetega Hieronima), v Rupi
kot tretji otrok materi Frančiški in očetu Ignacu. Kot majhen otrok je poznal in
opravljal vsa kmečka dela in si je tudi s koso poškodoval peto, zaradi katere
ureznine je imel težave vse svoje življenje, katere posledica je tudi njegova
prerana smrt. Prav zato so ga namenili dati v šole. Najprej je hodil v šolo v
Rovte,  kasneje  v  Škofjo  Loko,  nato  pa  gimnazijo  v  škofovih  zavodih  v
Ljubljana - Šentvid. 

Po maturi leta 1922 se je vpisal na gozdarsko fakulteto v Zagrebu. Vendar
tam ni ostal. Kot večkrat je tudi tokrat šel k stricu duhovniku in deželnemu
poslancu Janezu Hladniku v Šentvid pri Stični. Tam se je ob delu in molitvi
odločil, da gre v lemenat. Tudi v lemenatu - bogoslovju je bil vseskozi aktiven
na  raznih  področjih  (časnikarstvo  in  razna  združenja  -  Kolpingova  zveza).
Veliko  je  potoval  in  se  izobraževal  in  posredoval  svoje  znanje  drugim.  V
mašnika je bil posvečen na praznik apostolov Petra in Pavla leta 1927. Novo
mašo je  imel  17. julija  1927 v Rovtah.  Nastopil  je  prvo službo kaplana v
Metliki.  Zaradi  spora  v  političnem  krogu,  kjer  je  reševal  mladino  pred
sokolstvom, seveda z umazano igro, je bil premeščen 12. novembra 1933 v
Zagreb za slovenskega duhovnika. Večkrat je razmišljal, že leta 1928, da bi
šel po svetu, v Argentino. Iz Zagreba je zopet moral zaradi poslabšanja med
odnosi na državni ravni za kaplana v Kostanjevico.

Misel  na  Argentino  je  bila  vedno močnejša,  čeprav  ga  je  večkrat  izdala
poškodovana noga in je moral iti v bolnišnico. Ko je bil v Ljubljani Evharistični
kongres, je imel veliko govorov, katera glavna točka je bila: »Jezus v Svetem
Rešnjem Telesu«. Na duhovnih vajah junija 1935 v škofovih zavodih je misel
na  Argentino  končno  dozorela.  Iz  rodnega  Petkovca,  cerkvice  Svetega
Hieronima, mame,  bratov  in  sester,  sorodnikov ter  domačinov s  solzami v
očeh, se je poslovil s pesmijo: »V dolinci prijetni je ljubi moj dom, nikoli od
njega podal se ne bom«. Pa nikoli več, pa nikoli več ne grem s Petkovca jaz
preč.                                                                                                 >>

http://zupnija.rovte.eu/

