
14. Nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA OVCE                                 Jan 10,11-16

Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 5.7.2015 do 11. 07. 2015:
nedelja, 5.7. Sv. Ciril, menih in sv. Metod, škof, Slovanska apostola,

sozavetnika Evrope, slovesni praznik,
glavna zavetnika Nadškofije
7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek, 6.7. Sv. Marija Goretti, devica in mučenka
19h  Bogomir Treven, dano Rovte 82 

torek, 7.7. Smrti dan božjega služabnika Antona Vovka  1963
19h  Jožef in Marija Tušar, Rovte 82b

sreda, 8.7. 19h  Antonija Kunc, obletna, Rovte 16
četrtek, 9.7. Sv. Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski 

mučenci
19h  Iztok Tomazin, obletna, Petkovec 36

petek, 10.7. 19h  Rozalija Trček, dano Rovte 118
sobota, 11.7. Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope, praznik

 8h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
******************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Papež je hkrati pastir in tisti, ki posluša. Frančišku ni samo do tega, da bi
ljudem pripovedoval svojo zgodbo. Zelo ga zanimajo tudi zgodbe drugih. V
Kordobi in Buenos Airesu je začel poslušati zgodbe ubogih in brezdomcev.
Kot papež nenapovedano kliče ljudi, ki mu pišejo in jih posluša, pa tudi moli
z njimi in jim svetuje. Potrudi se, da kosi s delavci na vatikanskem ozemlju,
rimskimi  brezdomci  in  drugimi  skupinami.  Med  pripravami  na  prihajajočo
sinodo, je celo naročil, naj vsem v Cerkvi pošljejo anketo, da bo slišal zgodbe
običajnih  katoličanov  o  radostih  in  preizkušnjah  v  družini.  To  je  precej
drugače od mladega Jezuita, ki ni poslušal nikogar drugega in je z železno
roko vsiljeval svoja pravila, kakor se je izrazil. Ta sprememba me navdihuje,
da  pozorneje  poslušam  ljudi  v  svoji  župniji  in  jih  spodbujam,  naj  si
prisluhnejo med seboj.  Ko ljudje prihajajo  k meni,  jih  pravzaprav najprej
vprašam: »Ali  veste,da je vaše življenje  zgodba? Da je zgodba o božjem
delovanju na tem svetu«.

Prepričan  sem,  da  ima  vsaka  papeževa  zgodba  posebno  sporočilo  za
Cerkev.  Zgodba  o  pogumu  in  neomajnosti  papeža  Janeza  Pavla  II.  pod
komunistično oblastjo na Poljskem nam je sporočala: »Ne bojte se odriniti na
globoko«. Dolgo preteklost teološkega študija papeža Benedikta XVI., nam je
pomagala, da smo se obvarovali nekakšne »diktature relativizma«. Zgodba
papeža Frančiška o ponižnosti in srečevanju z ubogimi pa nam pripoveduje,
da »je zaradi ščepca usmiljenja svet toplejši in pravičnejši«.                >>

15. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS POŠILJA APOSTOLE                                                        Mr, 6,7-13

Evangelij po Marku
 Mašni nameni od 12.7.2015 do 19.7.2015:
nedelja, 12.7. Sv. Mohor in Fortunat, mučenca

7:30h – za farane
10h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4

ponedeljek, 13.7. Sv. Evgen, škof in mučenec
19h  Janez Kunc, Rovte 111

torek, 14.7. Sv. Kamil de Lellis, duhovnik
19h vsi  iz družine Pivk, Rovtarske Žibrše 27

sreda, 15.7. Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
19h  Marija, obletna, Janez in Franc Brenčič, Petkovec 14

četrtek, 16.7. God Karmelske Matere božje
19h  Janez Kunc, obletna, Rovte 63

petek, 17.7. Aleš, spokornik
19h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3

sobota, 18.7. Friderik (Miroslav), škof in mučenec
 8h  Miroslav Novak, obletna in Marija, Petkovec 6

nedelja, 19.7. 16. Nedelja med leto - Marjetna
7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7

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

5.7.  Mojca Skvarča in Drago Malavašič  Jerneja Kunc in Klemen Jereb
12.7.  Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Branka Jereb
19.7.  Veronika in Marjana Kavčič  Metka Bogataj in Rezka Drmota

Pogrebne maše za julij  Franja Tušar

 Ministriranje:
Teden od 5.7. do 12.7. Blaž Skvarča
Teden od 12.7. do 19.7. Martin Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 4.7. do 10.7. sk. 6, od 11.7. do 17.7. sk. 7, od 18.7. do 24.7.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
  *****************************************************************************
  (nadaljevanje iz prejšnje strani)
  Vendar sveta ne nagovarjajo le zgodbe papežev. Župljanom rad rečem, da so
njihove zgodbe enako pomembne. To velja za vse nas. Naše življenje ni zgolj
niz dogodkov, ki si sledijo. Vsak iz med nas živi zgodbo o ljubečem očetu, ki
otroka  pritegne  k  ljubečem  srcu.  To  lahko  rečem,  saj  verujem,  da  Bog
spremlja vsakogar iz med nas na poti skozi temne doline in spokojne travnike.

Res je: Vsak iz med nas ima zgodbo, ki jo nenehno pripoveduje svetu. Če
smo pri maši, skrbimo za otroke, smo v službi in tudi, ko se sproščamo in
uživamo v  prostem času,  ljudem okoli  sebe  pripovedujemo,  kdo in  kakšni
hočemo biti in postati.                           P. Guy Nooman v: Beseda med nami.



 Ostala oznanila
* V nedeljo 5. 7. ob 10h je v Šentjoštu spominska slovesnost ob 70 

letnici povojnih pobojev.
Sv. maši, ki jo bo ob somaševanju daroval kanonik Vinko Vegelj bo sledil
kulturni program, s podelitvijo Ehrlichovih priznanj in medalj ter ogled 
razstave o življenju in delu TONETA OBLAKA iz Argentine, v cerkvi sv. 
Jošta. Slavnostni govornik bo dr. Boštjan M. Turk.

* 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.

* 5. 7., na praznik slovanskih apostolov in bratov Svetega Cirila in Metoda 
obhajamo tudi: »Nedeljo Slovencev po svetu«. V različnih obdobjih 
slovenske zgodovine se je iz dežele pod Triglavom izselilo veliko število 
Slovencev zaradi političnih in gospodarskih razmer, daleč največ po drugi
svetovni vojni. Dr. Kajetan Gantar, akademik in profesor je zapisal: 
»Najbrž se še danes ne zavedamo, kakšen moralni, demografski, 
intelektualni in gospodarski potencial smo takrat izgubili! Izobraženci iz 
emigracije, moji nekdanji sošolci iz begunske gimnazije, so se uveljavili 
kot profesorji in predavatelji na elitnih ameriških in kanadskih univerzah,
kot sodelavci NASA, kot uspešni podjetniki. Čeprav so prišli goli in bosi, 
so nekateri zgradili tovarne, ki zaposlujejo tudi po sto delavcev«. 
(Monografija »Cvetoči klas pelina-slovenski begunci v Avstriji po letu 
1945«-izdala Družina).
Že tradicionalno »Romanje treh Slovenij na Svete Višarje« bo 2. avgusta
2015. Obogateno bo z predavanjem tržaškega časnikarja in publicista 
Iva Jevnikarja. Ob 12.00 bo sveto mašo skupaj z izseljeniškimi duhovniki
daroval nadškof msgr. Alojz Uran. Po maši bo sledil kratek kulturni 
program na ploščadi za cerkvijo ob 13.00. K temu vabi Lenart Rihar iz 
Rafaelove družbe.

* VSO Logatec vabi na spominski pohod na Cesarski Vrh v soboto 11. 7. : 
Iz Rovt ob 7h izpred cerkve, Logatca ob 7h izpred centra vojnih 
veteranov, iz Vrhnike ob 8h izpred vojašnice. Ob 10:30h bo sveta maša 
na prostem in kulturni program info: tel 031 302 850.

* Srečanje članov Karitas v ponedeljek 13. 5. ob 20h v župnišču.
* Na 16. nedeljo med letom 19. 7. obhajamo Marjetno nedeljo. 

Sveta maša bo ob 10h v cerkvi Svetega Nikolaja na Praprotnem 
Brdu. Pri tej sveti maši je tudi darovanje za tamkajšnjo cerkev. 

  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 5.7.2015 do 19.7.2015, Leto XI. št. 14

PAPEŽ, KI POSLUŠA

Vsi vemo, da je papež Frančišek zelo priljubljen po vsem svetu. Nedavna
raziskava je pokazala,  da ima v Evropi štiriinosemdeset odstotno podporo.
Celo  v  krajih,  kjer  manj  Kristjanov  ali  kjer  je  manj  poznan,  je  vseeno
priljubljen. Podpira ga štiriinštirideset odstotkov Afričanov in enainštirideset
odstotkov Azijcev.

Papež Frančišek je v dveh letih po izvolitvi hitro postal junak vere. Tako kot
zgodbe drugih junakov, se nas tudi njegova dotakne tako globoko, kot njegovi
nauki. Vemo, kako je nanj vplivala babičina vera. Slišali smo za njegovo delo v
revnih predelih Buenos Airesa. Pozorno spremljamo njegova potovanja in z
veseljem  gledamo  slike  tega  ponižnega  božjega  služabnika,  obdanega  z
vsakdanjimi ljudmi. Gane nas njegova človečnost. Frančiškova zgodba nas še
vedno presunja dan za dnem. Zdi se, da to opaža. Od dne, ko ko je stopil na
balkon na trgu Svetega Petra, pripoveduje zgodbo o sebi. Vse se je začelo, ko
je razkril ime, ki si ga je izbral: »Rad bi se imenoval Frančišek«. Ime Frančišek
me spominja na latinsko besedo francus, ki pomeni Svoboden, odprt in odkrit,
skratka  iskren.  Vemo tudi,  da  je  to  ime  izbral  v  čast  Svetemu  Frančišku
Asiškemu,  »asiškemu ubožcu«, ki je znan po preprosti veri in globoki ljubezni
do ubogih. 

Papež Frančišek nam torej že od vsega začetka daje namige o tem, kakšen
papež želi biti in o zgodbi, ki jo želi povedati. Želi govoriti iskreno in jasno ter
v jeziku, ki ga razumejo tudi ubogi in ne šolani ljudje. Na balkonu nam je dal
še  en  namig  o  svoji  zgodbi:  Izročilo  naroča  novoizvoljenemu papežu,  naj
blagoslovi Rimljane, ki so se zbrali na Trgu Petra. Frančišek pa je to izročilo
malce spremenil: »Rad bi vas prosil, za uslugo«, je dejal. »Preden bo (Rimski)
škof  blagoslovil  ljudi,  vas  prosim,  da  prosite  Gospoda,  naj  me blagoslovi.
Molite za svojega škofa. V tihoti molite zame«. Nato je sklonil glavo in ponižno
sprejel molitev ljudstva.                                                                      >>

http://zupnija.rovte.eu/

