
Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: DUH OZNANJA KAR IMA SIN OD OČETA                        Jn 16,12-15

Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 22.5.2016 do 28. 05. 2016:
nedelja, 
22.5.

 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

ponedeljek, 
23.5. 

Janez de Rossi, duhovnik in Mihael, kmet
19h  Viktor Kogovšek in Verica Gantar, Petkovec 22

torek, 24.5. Marija, pomočnica Kristjanov – Marija pomagaj, praznik
19h  iz družine Celarc, dano Rovte 82j

sreda, 25.5. Sv. Beda Častitljivi, duhovnik in Cerkveni učitelj
19h  Amalija Merlak, osmi dan, Rovte 48

četrtek, 26.5. Sveto Rešnje Telo in Sveta rešnja Kri, slovesni in zapovedani 
praznik; Sv. Filip Neri, duhovnik
7:30h – za farane
19h  Jože Treven, obletna in godovna, Rovte 4a

petek, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, mučenec
19h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, Petkovec 56

sobota, 28.5. 19h – po namenu
(nadaljevanje iz naslovne strani)

Škof  mazili  birmanca  na  čelu.  Čelo  je  posebej  izpostavljeno,  vidno,  zato  je
maziljenje na čelu znamenje birmančeve naloge, da se svoje vere ne bo sramoval.
Ker je bil pri Krstu in Birmi zaznamovan z znamenjem Križa, pripada Kristusu in ta
pripadnost mora biti  v njegovem življenju očitna. 

Sveti  Ambrož je zapisal:  »Spominjaj  se torej,  da si  prejel  duhovno znamenje,
Duha modrosti in umnosti, Duha svéta in moči, Duha vednosti in pobožnosti, Duha
svetega strahu, in ohranjaj to, kar si  prejel. Bog Oče te je zaznamoval s svojim
znamenjem, Kristus Gospod te je potrdil in je v tvoje srce položil poroštvo Duha. 
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

22.5. Drago Malavašič in Veronika Kavčič  Helena Rupnik in Maja Nagode
26.5.  Marija Lukančič in Franja Tušar 19h Mojca Skvarča in Helena Rupnik
29.5.  Vilma Kunc in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jerb
5.6.  Cilka Jereb in Veronika Kavčič  Marja Čuk in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za maj  Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za junij  Helena Rupnik

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

9. nedelja med letom
Evangelij: JEZUS HVALI STOTNIKOVO VERO                                   Lk 7,1-10
Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 29.5.2016 do 5.6.2016:
nedelja, 29.5. Sv. Maksim Emonski, škof

7h – za farane; po maši Telovska procesija
10h  Frančiška in Franc Brenčič, obletna, Petkovec 39
14h – Šmarnice in Litanije Matere božje z blagoslovom

Po šmarnicah je pritrkovalsko srečanje
ponedeljek, 
30.5. 

Sv. Kancijan, Kancij in Kancijamila, mučenci
19h  Franc in Frančiška Brenčič, obletna, Petkovec 39

torek, 31.5. Obiskanje Device Marije, praznik
Sklep Šmarnične pobožnosti
19h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9

sreda, 1.6. Sv. Justin, mučenec
Začetek pobožnosti vrtnic – mesec posvečen Srcu 
Jezusovem
19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a

četrtek, 2.6. Sv. Marcelin in Peter, mučenca
19h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

Prvi petek, 3.6. Srce Jezusovo, slovesni praznik
Sv. Karel Elwanga in ugandski mučenci
Začetek birmanske devetdnevnice
19h  Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24

sobota, 4.6. prva
duhovniška

Marijino brezmadežno Srce, God
19h – po namenu

nedelja, 5.6. 10. Nedelja med letom
Zunanja slovesnost praznika Srca Jezusovega
Sv. Bonifacij, škof
7:30h – za farane
10h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42

Ministriranje:
Teden od 22.5. do 29.5. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 29.5. do 5.6. Matic Treven in Blaž Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 21.5. do 27.5. sk. 4, od 28.5. do 3.6. sk. 5, od 4.6. do 10.6.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Obvestilo – vabilo: V petek 3. 6. ob 18h bo Kulturnem centru Alojza 
Bratuša v Stari Gorici odprtje razstave: Janeza Hladnika, Toneta Oblaka in 
Marjana Kocmurja. Ob odprtju bosta zapela Marko Fink in Luca Osterc, zaplesala 
bo tudi folklorna skupina Mladika iz Buenos Airesa, ki je na turneji v Sloveniji.

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* 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.
* V torek 24. 5. je po večerni maši srečanje za starše letošnjih birmancev. 

Pogovoriti se moramo o sodelovanju pri birmanski devetdnevnici in na sam dan 
birme.

* V četrtek 26. 5. praznujemo slovesni in zapovedani praznik Svetega 
Rešnjega telesa in Svete Rešnje Krvi. Sveti maši bosta ob 7:30h in ob 
19h. Šmarnice bodo pri obeh mašah. 

* Na 9.nedeljo med letom, 29. 5. je maša ob 7h zjutraj. Po njej je Telovska 
procesija skozi naselje Rovte, če bo ugodno vreme. 
Ob 14h bodo Šmarnice. Po Šmarnicah je pritrkovalsko srečanje, ki ga 
organizira Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev. V poštev pridejo 
župnije iz Ljubljana okolica. 

* V torek 31. 5. je praznik obiskovanja Device Marije in zadnji dan Šmarnic.
Po maši bomo zmolili litanije Matere božje.

* Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Začenjamo mesec Vrtnic. 
* Na prvi petek v mesecu juniju 3. 6. praznujemo praznik Srca Jezusovega. 

Ta dan bomo pričeli birmansko devetdnevnico, ki je za vse birmance 
obvezna. K njej ste povabljeni tudi starši in botri, zato, da v molitvi izprosimo 
potrebne darove Svetega Duha in vztrajnosti v veri. V dopoldanskem času bom 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši so litanije Srca 
Jezusovega, posvetilna molitev in blagoslov. 

* Na prvo soboto 4. 6. bomo po maši zmolili litanije Matere božje, molili za duhovne 
poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

*  V soboto 4.6. je ob 11h obletna maša v Kočevskem Rogu pod Krenom.
Odhod avtobusa ob 7h zjutraj, prijavite se na Jur Bus tel: 041 721 997.

* 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.

* Župnijska Karitas Rovte organizira 23. romanje bolnih, invalidov in 
starejših na Brezje v soboto 18. junija. Odhod avtobusa iz pred cerkve je ob 
7h zjutraj. Cena romanja s kosilom je 18€. Večernice bodo v župniji Črnuče. 
Prijave v župnišču ali na telefon 750 10 59 po mašah in Kavčič 
Hieronimu, tel 040 522 140. Lepo vabljeni tudi mlajši za spremstvo.

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

Oznanila od 22.5.2016 do 5.6.2016, Leto XII. št. 11/281
DAR SVETE BIRME    

Katekizem Katoliške Cerkve (KKC) nas v točki 1303 uči, da »birma prinaša rast
vere poglobitev krstne milosti: globlje nas zakorenini v božje sinovstvo...; Trdneje
nas  zedini  s  Kristusom;  Poveča  v  nas  darove  Svetega  Duha;  Spopolni  našo
povezanost s Cerkvijo; Podeli nam posebno moč, da bi z besedo in z dejanjem kot
resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi srčno izpovedovali Kristusovo ime
in se ne bi nikoli sramovali Križa.« 

Pri Krstu zlasti voda govori o tem brez besed, kaj se takrat dogaja, pri Birmi pa to
stori  Krizma. Krizma je olivno ali  drugo rastlinsko olje, ki se mu primešajo razne
dišave, oziroma dišeče snovi. Blagoslovi jo škof na veliki četrtek pri tako imenovani
Krizmeni maši. Pri birmi z njo mazili birmančevo čelo, kar je zelo zgovorno znamenje.

Olje  se  v  vsakdanjem  življenju  uporablja  kot  živilo,  ki  daje  življenjsko  moč,
energijo, pa tudi kot zdravilo, saj z različnimi olji zdravimo rane. Olje nam služi kot
gorivo, saj z njim grejemo domove, uporabljamo pa ga tudi kot svetilo. (oljenke). Z
oljem se mažejo rokoborci, da jih okrepi in da je njihova koža bolj gladka, da se lažje
izmuznejo nasprotniku. Razna lepotna olja imajo zagovornike tako med ženskami,
kot med moškimi. Dišave, ki so primešane oljem, vrednost olja samo še povečajo,
saj se njihov prijetni vonj širi v okolico. 

Olje se uporablja še pri Krstu, pri Birmi pa ima poseben pomen. Govori nam o
moči, oziroma darovih Svetega Duha, s pomočjo katerih bo birmanec laže živel po
veri. Je znamenje zdravila, ki ga daje birmancu Birma zato, da se ozdravijo notranje
rane,  ki  mu  jih  je  zadal  greh,  pa  tudi  znamenje  »Spretnosti«,  ki  je  birmancu
podarjena zato, da se bo v prihodnje laže izogibal vplivom hudobnega duha. 

Prijetne dišave, ki se ob maziljenju širijo po prostoru, vabijo birmance, naj tudi oni
širijo  tam,  kjer  živijo,  »prijeten  vonj«  krščanske  vere.  To  pomeni  naj  bodo
misijonarji, oziroma, naj živijo tako, da bo njihov način življenja vabljiv za vse, s
katerimi se bodo srečevali; da bodo tudi oni začutili željo po srečanju z Bogom in
življenjem po veri. To je vabilo k delu v življenju župnije, kjer morajo svoje naravne
darove postaviti v službo drugim. >>


