
7. Velikonočna nedelja
    Nedelja sredstev družbenega obveščanja
Evangelij: JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO VSI ENO                       Jn 17,20-26
Evangelij po Janezu
Mašni nameni od 8.5.2016 do 14. 05. 2016:
nedelja, 8.5.  7:30h – za farane

10h  Marjanca Kavčič, obletna in  Franc Kavčič, Petkovec 8
14h – Šmarnice in Litanije Matere božje z blagoslovom

ponedeljek, 9.5. Sv. Katarina Bolonjska, devica
19h  Marija in Janez Brenčič, Rovte 158

torek, 10.5. Sv. Antonin, škof
19h  starši Kržišnik, Jože in Gabrijela, Rovte 5a

sreda, 11.5. Marija, Mati in Kraljica na Vejni, god
19h  Ivana Lukančič, obletna, Petkovec 4

četrtek, 12.5. Sv. Leopold Manidić, duhovnik
19h  Anica Slabe, Petkovec 32, dano iz Novega Sveta

petek, 13.5. God Fatimske Matere božje
19h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19

sobota, 14.5. Sv. Bonifacij, mučenec
18h – za srečen zakon

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Sestre se Mariji dnevno izročamo z naslednjo molitvijo: Marija, Srednica milosti,  ki
si svetu dala Odrešenika in z njim sodelovala pri odrešenju človeštva, naj s e s tvojo
pomočjo kot živ ud mističnega Kristusa tudi jaz sodelujem pri njegovem odrešilnem
delu. V ta namen hočem posvečevati svoje delo in z ljubeznijo nositi vse težave
vsakdanjega življenja. Mati Odrešenikova, usposobi moje srce za prestol Kristusa
Kralja. V meni naj vlada tako, da bodo njegovo moč čutili  in ga ljubili vsi okrog
mene. Pomagaj  mi,  da se ne bom bala trpljenja in ponižanja in bom pogumno
hodila s Kristusom po poti ljubezni do popolne daritve. Devica brezmadežna, s tvojo
pomočjo želim čista in neomadeževana živeti v svetu in nam prinašati luč in veselje.
Pozabiti  hočem nase in živeti  za druge. S posebno ljubeznijo želim služiti  tvojim
najbolj stiskanim in zatiranim otrokom kot Kristusovim in svojim bratom. Nauči me
ponižne in velikodušne ljubezni do Boga o bližnjem. Moja Mati, s Kristusom, ki je
sebe in vse bogastvo svojega zasluženja položil v tvoje roke, sprejmi tudi mene z
vsem, kar sem in kar imam. Izroči me svojemu Sinu, naj razpolaga z menoj po svoji
volji. Amen.                                             Sestra Štefanija Logar v Magnifikatu
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

8.5. Tadeja in Matjaž Gnezda Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
15.5. Marjana Kavčič in Marja Čuk  Starši prvoobhajancev
16.5.  Franja Tušar  Cilka Jereb
22.5. Drago Malavašič, Veronika Kavčič  Helena Rupnik in Maja Nagode

Pogrebne maše za Maj  Matjaž Gnezda

Binkoštna nedelja – slovesni praznik

Evangelij: KAKOR JE OČE MENE POSLAL, TUDI JAZ VAS POŠILJAM     Jn 20,19-23

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 15.5.2016 do 22.5.2016:
nedelja, 15.5. Svetovni dan družine; Konec velikonočnega časa

7:30h – za farane
10h – Slovesnost prvega svetega obhajila

 Franc Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
14h – Šmarnice in Litanije Matere božje z blagoslovom

ponedeljek, 16.5. Čas med letom; Binkoštni ponedeljek
Marija Mati Cerkve, praznik
Sv. Janez Nepomuk, mučenec
7:30h  Ivan Cigale, godovna, Rovte 104d
19h  Janko Slabe, misijonar, obletna, Rovte 29

torek, 17.5. Sv. Jošt, duhovnik in puščavnik
19h – za vse žrtve druge svetovne vojne, Rovte 96

sreda, 18.5. Sv. Janez I, papež in mučenec
19h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 20

četrtek, 19.5. 19h  starši in brat Konrad Petkovšek in sestra Zdravka 
Trpin,  Rovte 18b

petek, 20.5. Sv. Bernardin Sienski, duhovnik
19h  Frančiška Jesenko, obletna in Jožef, obletna, Rovte 34

sobota, 21.5. 
Kvatrna binkoštna

Sv. Krištof Magallanes, duhovnik in tovariši mučenci
19h – v dober namen, Rovte 39

nedelja, 22.5. Sveta Trojica, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Frančiška in Franc Brenčič, obletna, Petkovec 38
14h – Šmarnice in Litanije Matere božje z blagoslovom
20h – v zimski kapeli predstavitev Fatimskih dogodkov s 

projekcijo in pričevanjem; »Z Marijinimi sporočili v 
Fatimi zaznamovano stoletje« Mojca in Severin Maffi

 *****************************************************************
Ministriranje:

Teden od 8.5. do 15.5. Alen Bogataj in Martin Kavčič
Teden od 15.5. do 22.5. Timotej Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1, od 7.5. do 13.5. sk. 2, od 14.5. do 20.5. sk. 3, od 21.5. do 27.5.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletnu: http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Na 7. velikonočno nedeljo, 8. 5. je pri obeh mašah nabirka namenjena za 

socialno zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.
* V času od 9. 5. do 15. 5. obhajamo teden družine, ki je bil prestavljen zaradi 

Velikega tedna na teden po 7. velikonočni nedelji.
* V petek 13. 5. bo ob 18h spovedovanje prvoobhajancev in njihovih 

staršev. Za spoved staršev bo na razpolago tuj spovednik.
* V soboto, 14.maja ob 11h bo v ljubljanski stolnici spominska maša ob 25-

letnici Nove Slovenske zaveze in svetem letu usmiljenja. Po njej bo 
sprevod spominskih farnih križev iz stolnice na Ljubljanski grad na Orlov vrh. 
Iz Rovt bo peljal avtobus ob 9.30 izpred farne cerkve v Rovtah. 
Prijave zbira JUR-BUS: 041 721 997.

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo na Binkošti, 15. maja ob 10h.
* Z Binkoštno nedeljo zaključujemo v cerkvi Velikonočni čas. Velikonočno 

svečo, ki simbolizira Vstalega Kristusa – Luč, odnesemo od daritvenega oltarja. 
Nastopi čas med letom. Liturgična barva je zelena. Pri delavniških mašah beremo 
berila in evangelije za delavnike: »(leto II.)«.

* V nedeljo, 15. maja bo spominsko peš romanje iz Rovt k Svetim Trem 
kraljem.  Odhod ob 7h izpred cerkve v Rovtah. Ob 9.uri bo na Sv. Treh kraljih
spominska maša za vse pobite domobrance, begunce in druge žrtve 
druge svetovne vojne. Priporočena je pohodna obutev, prav bodo prišle tudi 
pohodne palice. 

* Na binkoštni ponedeljek, 16. 5., bosta maši ob 7:30 in 19h. Pri obeh 
mašah bodo Šmarnice.

* V sredo 18. 5. je ob 20h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja je: Podrejajte se drug drugemu; Družina na poti izviru str. 56.

* V četrtek 19. 5. je po maši v zimski kapeli srečanje za starše, birmance in 
botre. Srečanje bo imela dr. Polona Vesel – Mušič. Naslov predavanja je: 
»Birma, pečat Svetega Duha«.

* Na nedeljo Svete Trojice, 22. 5. je ob 20h v zimski kapeli predavanje z 
projekcijo in naslovom: »Z MARIJINIMI SPOROČILI V FATIMI 
ZAZNAMOVANO STOLETJE«. Predavala in pričevala bosta zakonca in Severin 
Maffi iz odbora Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu. 
Predavanje je namenjeno naši pripravi na sprejem kipa Fatimske Marije 
v Sloveniji, oziroma v naši župniji v nedeljo 26. junija zvečer. Vsi lepo 
vabljeni, da spoznamo kako je Marija v Fatimi napovedala dogodke, ki so se potem
tudi v resnici zgodili.

* V ponedeljek 23. 5. ob 20h je srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Zakrament Svete birme bo v župniji podelil birmancem in birmankam na 11. 

nedeljo med letom, 12. junija 2016 ob 9h dopoldne ljubljanski nadškof gospod 
Stanislav Zore.

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

Oznanila od 8.5.2016 do 22.5.2016, Leto XII. št. 10/280
Z MARIJO, MATERJO BOŽJEGA USMILJENJA   

Smo v  jubilejnem letu  usmiljenja,  v  mesecu maju,  ki  je  še posebej  posvečen
Mariji,  Materi  Božji,  Materi  božjega  usmiljenja.  Gotovo  je  prav  Marija  kot
Brezmadežna in Odrešenikova Mati najbolje prodrla v neizmerljive globine božjega
usmiljenja. 

Odrešenikova Mati je tudi Mati naše skupnosti – Družine Kristusa Odrešenika. V
naših  konstitucijah  je  zapisano«  »Mati  Odrešenikova  je  na  poseben  način  Mati
Družine in vsake sestre. Sestra naj goji prisrčno ljubezen do nje. Predvsem naj se
navadi  ob Kristusu gledati  na Marijo, ki  je najpopolneje sodelovala pri  odrešenju
človeštva. Po njenem zgledu naj svojo voljo uskladi z božjim načrtom in vztraja na
svojem mestu pod Odrešenikovim Križem.«

Prav ona je bila izvoljena, da se po njej z učlovečenjem Jezusa, Božjega Sina,
Božje  usmiljenje razlije  na vse človeštvo.  Ob obisku pri  Elizabeti  v  svoji  hvalnici
Magnifikat  slavi  božje  usmiljenje,  ki  traja  iz  roda v  rod,  ki  povišuje  ponižane in
nasičuje  lačne  z  dobrotami.  Pod  Križem  je  sprejela  naše  materinstvo  in  zrla  v
Jezusovo prebodeno Srce, ko so se iz njega izlivale reke usmiljenja. Ne le, da je
Marija v svojem življenju z Jezusom najgloblje odkrivala božje usmiljenje, tudi sama
se je popolnoma darovala za orodje božjega usmiljenja. 

Marija nam kot naša mati vedno z novo kaže na božje usmiljenje in nas vabi, da
se nam tudi mi tako kot ona izročimo z vsem bitjem, da more tudi po nas doseči vse
naše brate in sestre. Kot je naročila strežnikom v Kani, naroča tudi nam: »Karkoli
vam reče, storite!« (Jn 2,5). To naročilo velja tudi ob Jezusovih besedah o poslednji
sodbi: »Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem
bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, v ječi sem bil in ste  prišli k meni
…, karkoli ste storili enemu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt
25,36-40). Tudi danes je med nami veliko ubogih, lačnih, osamljenih, zapuščenih,
beguncev, odrinjenih na rob družbe, ki čakajo na naše usmiljenje. Molitev k Mariji je
poleg del usmiljenja, najučinkovitejši način izpolnjevanja te zapovedi.              >>


