
22. Nedelja med letom
Evangelij: NE NADOMEŠČAJMO BOŽJIH ZAPOVEDI S ČLOVEŠKIMI IZROČILI
                                                                                                                                       Mr 7,1-8.14-15.21-23
Evangelij po Marku
Mašni nameni od 30.8.2015 do 05. 09. 2015:
nedelja, 
30.8.

 9h – za farane
15h  Janez Kogovšek, godovna, Rovte 118
Srečanje bolnih, starejših in invalidov, 
mašuje msgr. Anton Trpin, župnik v Šentjerneju

ponedeljek, 31.8. Sv. Rajmund Nonat, redovnik
19h  iz družine Turk, obletna, Rovte 96

torek, 1.9. Sv. Egidij (Tilen), opat
Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah, praznik
19h  Rozalija Bencak, rojena Vavken, Rovtarske Žibrše 26

sreda, 2.9. 19h  Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a
četrtek, 3.9. Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

19h  Minka Treven, obletna
Prvi petek, 4.9. Sv. Rozalija, devica

19h  Rozalija Trček, godovna, Rovte 114
sobota, 5.9. Prva 
duhovniška

Blažena Mati Terezija, redovnica
 8h – v zahvalo za 40 let skupnega življenja
18h na Petkovcu – za srečen zakon

******************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)
Toda  brez  življenja  po  Jezusovem nauku  smo le  »brneč  zvon in  zveneče
cimbale«, duha pa ni. SVETA MAŠA-VEROUK-KRŠČANSKA DRUŽINA – to je
zaporedje, ki daje gotovost, da ne bomo dnevno z lepim lubjem in prazno
notranjostjo.  Bogoslužju  moramo  posvetiti  veliko  skrb.  Povabiti  mlade  k
sodelovanju, razmišljanju o naših delih in čaščenju svete Evharistije. Učiti
moramo  mlade  in  starejše,  da  sveta  maša  ni  dolžnost,  ampak  čudovita
pravica in naša največja sreča.

Verouk naj bo čas spoznavanja božje govorice in dokazov njegove velike
ljubezni do nas, ki jo zmoremo opaziti na vsakem koraku. Krščansko okolje v
domači  družini  pa  je  njiva,  kjer  se  vse  to  preliva  v  prakso  iskrene
povezanosti z Jezusom. 

4. VERA JE DAR MILOSTI. Ne domišljajmo si, da bomo kateheti »podirali«
mladim vero. Vero vsaja v srca Bog sam, toda ne daje darov »na vero«.
Zopet so najprej na vrsti starši, da veliko molijo za vero svojih otrok. Čudijo
se, da jim je težko priti tudi kdaj med tednom k sveti maši, ko so vendar pri
krstu obljubili, da se bodo trudili za krščansko življenje svojih otrok.

Tudi  Kateheti  smo  najprej  molivci.  Veliko  molimo,  da  satan  ne  ukrade
besed iz srca poslušalcev. Darujemo svoje težave in stiske, ki jih doživljamo
ob nevzgojenih otrocih. Z vso močjo lastne vere trkajmo na božja vrata za
zaupane mlade in njihove družine.                                                       >>

23. Nedelja med letom – Angelska in katehetska
Evangelij: JEZUS POMAGA BOLNIKOM                                                  Mr, 7,31-37

Evangelij po Marku
 Mašni nameni od 6.9.2015 do 13.9.2015:
nedelja, 6.9. 7:30h – za farane

10h  Marija Jereb, obletna in Anton, Petkovec 40

ponedeljek, 7.9. 19h – v zahvalo Materi božji, Rovte 120a
torek, 8.9. Rojstvo Device Marije, praznik – Mali šmaren

  8h  Antonija Kunc, obletna, Rovte 16
19h  Jože Radešček, Rovte 12

sreda, 9.9. Sv. Peter Klaver, duhovnik
19h  Marija in Anton Treven, godovna, Petkovec 38

četrtek, 10.9. Sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
19h – v čast sv. Krištofu, za srečno vožnjo, Petkovec 14

petek, 11.9. 19h  Marjanca Lukančič, obletna in Jože, god., Rovtarske Žibrše 16
sobota, 12.9. Marijino ime, god

 8h  Rozalija Trček, dano Rovte 117
nedelja, 
13.9.

24. Nedelja med letom
Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  iz družine Trček, godovna, Petkovec 35

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)   
Vsa župnija je vključena v katehezo, posebej s svojo molitvijo in zgledom 
krščanske drže. Priporočajmo naše katehetsko delo bolnim in starejšim, ki 
zmorejo biti kakor duhovna oaza za podporo našemu naprezanju. Morda bi bili
starši pripravljeni vsak dan zmoliti desetko za svoje otroke v verigi molivcev 
rožnega venca... Iščimo, bodimo iznajdljivi, vztrajajmo... Bog je z Nami!
*****************************************************************************
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

30.8. ob 9h – Helena Rupnik in Jerneja Kunc  Ob 15h – starejši
6.9.  Marjana Kavčič in Marja Čuk  Branka Jereb in Nevenka Malavašič
8.9.  Ob 8h – Marija Lukančič  Ob 19h – Mojca Skvarča
13.9.  Veronika Kavčič in Cilka Jereb  Mojca Skvarča in Klemen Jereb

Pogrebne maše za avgust  Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za september  Metka Bogataj

 Ministriranje:
Teden od 30.8. do 6.9. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 6.9. do 13.9. Matic Treven in Blaž Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 29.8. do 4.9. sk. 14, od 5.9. do 11.9. sk. 15, od 12.9. do 18.9.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* V nedeljo 30.8. bosta maši ob 9h dopoldne in ob 15h. Pri popoldanski

maši je srečanje bolnih, starejših in invalidov naše župnije. 
Sveto mašo in srečanje bo vodil in daroval naš rojak, gospod msgr. 
Anton Trpin. Med mašo bo možno prejeti zakrament bolniškega maziljenja.
Prilika bo tudi za sveto spoved. Po maši bo v spodnjih prostorih župnišča še 
družabno srečanje in pogostitev. Priporočamo se tudi dobrim gospodinjam. 
Srečanje pripravlja Župnijska Karitas.

* Za prvi petek v septembru 4.9. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 5.9. bomo po maši zmolili litanije Matere božje, molili za 
duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 23. navadna nedelja 6.9. je Katehetsko nedeljo ob začetku novega 
veroučnega – katehetskega leta. Udeležite se je starši in otroci, da si 
izprosimo božjega blagoslova in modrost, ter potrpljenja, ki ga potrebujemo 
pri vzgoji. Z rednim veroukom bomo pričeli v ponedeljek 7.9.

    Urnik verouka v letu 2015/2016 je v spodnji tabeli
Razred    Dan Ura Razred        Dan Ura
1.r. Petek 15h 6.r. Petek 15h
2.r. Četrtek 15h 7.r. Četrtek 16h
3.r. Ponedeljek 16h 8.r. Torek 15h
4.r. Ponedeljek 15h 9.r. Torek 16h
5.r. Petek 16h

   Tako kot vsako leto  tudi  letos velja  določen red: V veroučno učilnico  s
copati, brez žvečilnih gumijev in sladkarij in brez mobitelov.

* Naročnina za revijo »Mavrica« znaša za leto 2025/2016 37,00€ za 
10 številk. Starši omogočite otrokom to ilustrirano revijo.

* V nedeljo 6.9. ob 10h bo spominska maša v Vranjih pečinah za 
umorjenega duhovnika Jožefa Geohelija. Somaševanje bo vodil mag. Jože 
Koren. V primeru slabega vremena bo spominska maša v cerkvi na Zaplani.

* Na praznik Marijinega rojstva ali Mali šmaren 8.9. bosta maši ob 8h 
in 19h. Radi se udeležite maš na ta Marijin praznik.

   Zahvala: Spominski odbor Farnih plošč župnije Rovte, Župnija Rovte, 
Krajevna skupnost Rovte, Občinski odbor VSO Logatec se zahvaljuje vsem ki
so na kakršenkoli način pripomogli k slovesnosti: ob evropskem dnevu 
totalitarnih in avtoritarnih režimov, 50. letnici smrti msgr. Janeza 
Hladnik in 70. letnici povojnih pobojev in in odhoda naših rojakov v 
begunstvo, pomagali in sodelovali pri nedeljski slovesnosti 23. 08. 2015. 
Hvala tudi vsem udeležencem te spominske slovesnosti.

   Najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili Oratorija od 24. do 26. 
avgusta v Rovtah in kakor koli  pomagali pri njegovi pripravi. Hvala 
vsem animatorjem.                                           Župnik

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

Oznanila od 30.8.2015 do 13.9.2015, Leto XI. št. 18
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA

V začetku Katehetskega leta nam prerok Izaija kliče: »Bodite močni, nikar
se  ne  bojte!«  Zato  v  to  leto  stopamo  z  velikim  zaupanjem,  pa  tudi  s
pričakovanjem: Hočemo izpolnjevati svoje Krstno poslanstvo in drug drugemu
pomagati na poti vere z molitvijo in oznanjevanjem.  Ne smemo se ustrašiti
današnje gluhote in brezbrižnosti, saj bo Jezus po nas vseh klical: »Efeta,
odpri se srce, prisluhni, pridi k meni, ne boj se me!« 

1. Počitnice so bile »lakmusov papir« za preizkus naše iskrene in osebne
vere v Jezusa. Jezus nas je v tem času , na tisočere načine spraševal: ali me
imaš rad... v jutrih... v večeru... med prijatelji... v veselju... ob preizkušnji...?
Kako smo mu odgovorili? Iz tega odgovora sedaj dograjujemo naprej. Nič ne
pomeni odlično spričevalo in pohvale, če v srcu manjka ljubezen do Jezusa.

2.  »VERA  JE  IZ  OZNANJEVANJA«.  Kateheza  je  krstna  dolžnost  in  naša
temeljna pravica. »Poslušati  nekoga« pomeni sprejeti  njegovo besedo. Prvi
kateheti so STARŠI. V detinstvu so oni »Bogovi« svojim otrokom, potem otroci
po njihovem češčenju spoznavajo Boga, da je še »nekdo«, ki je večji od njiju,
pred katerim skleneta roke, se zaupno nanj obračata in ga imata rada. Brez te
izkušnje je človek vse življenje duhovno oropan in s težavo nadomešča to
praznino.

Kako naj starši vstopijo v katehezo? Najprej se morajo sami zavesti svoje
nenadomestljive  vloge  in  se  zanimati  za  Krščansko  vzgojo  svojih  otrok.
Kateheti moramo pustiti staršem priložnost in jih spodbujati, da bi skupaj z
nami začeli otroka vzgajati v prve korake prijateljstva z Bogom. Kateheti naj
bi bili skrbni zalivalci božjih semen v srcih staršev in otrok. Z veliko ljubeznijo
do božje besede in darov milosti,  ki  pritekajo posebej  po zakramentih,  se
darujmo  v  službo  velikemu  Učitelju,  ki  naj  postaja  vsem Pot,  Resnica  in
Življenje.

3.  KATEHEZA  NI  POT  K  ZNANJU,  AMPAK  ŽIVLJENJE  PO  EVANGELIJU.
Nikakor ne bomo zanemarjali znanja v velikih resnicah, saj je domišljavi svet
zahteven in  moramo svoji  okolici  neprestano  dajati  odgovor  na  vprašanje,
»zakaj smo verni«.                                                                               >>


