10. nedelja med letom
zunanja slovesnost Srca Jezusovega
Evangelij: JEZUS OŽIVI MLADENIČA IZ NAIMA
Evangelij po Luku

11. nedelja med letom
Lk 7,11-17

Mašni nameni od 5.6.2016 do 11. 06. 2016:
nedelja, 5.6. Sv. Bonifacij, škof
7:30h – za farane
10h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42
ponedeljek, Sv. Norbert, škof
6.6.
19h  Pavel Lukan, obl. in  Francka Koščak, obl., Rovte 129a
torek, 7.6.
19h  Jože Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 30
sreda, 8.6.
Sv. Medard, škof
19h  Slavko Pivk, obletna, Rovte 32
četrtek, 9.6. Sv. Primož in Felicijan, mučenca
19h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
petek, 10.6. 19h – v zahvalo Materi božji za zdravje
in  Silva Albreht, Praprotno Brdo 6
sobota, 11.6. Sv. Barnaba, apostol
7:30h  Vinko Treven, Rovte 6
Zaključek birmanske devetdnevnice
***************************************************************************************
(nadaljevanje iz naslovne strani)

Dominik je torej v molitvi prosil Boga, naj mu da moč za resnično in
učinkovito ljubezen do dobrih in slabih ljudi. Dominikove priče in njegovi
sodobniki so povedali, da je v molitvi iskal in se naučil svobode odrekanja ne da
bi ga to oviralo pri sočutju do ljudi. Njegovo srce je bilo polno usmiljenja do
vsega, kar je ustvarjeno.
Čeprav je Dominik pridigal, delal in veliko potoval, je vedno našel čas za
molitev. V njej je dobival pomoč in moč. Včasih je cel dan in celo noč preživel v
molitvi in solzah zaradi grešnikov, ubogih in žalostnih. Njihove bolečine in težave
je doživljal kot svoje lastne. Pogosto je prosil Gospoda, naj mu dá pravo in
učinkovito ljubezen, da se bo lahko ves posvečal skrbi za odrešenje duš.
Dominik je torej s ponižnim srcem neprenehoma molil, zato je bilo njegovo
molitveno življenje prežeto z rekom: »Govoril je z Bogom, ali Bogu«.
Njegovi sobratje so povedali, da je sveti Dominik pogosto molil ponoči, v joku
in kričanju. Njegova molitev je bila tako jasna in glasna, da so se njegovi
vzdihljaji slišali daleč naokoli. Ko je bil utrujen, je naslonil glavo k oltarju in se
odpočil.
Verjetno si tudi mi želimo, da bi o božji besedi doživljali globoko povezanost z
Gospodom in vsemi ljudmi, kot jo je doživljal sveti Dominik, da bomo z njeno
pomočjo v molitvi govorili z Bogom, ljudem pa o Bogu.
p. Ivan Arzenšek OP, predstojnik dominikanskega samostana Petrovče

Evangelij: JEZUS ODPUSTI SPOKORJENI GREŠNICI
Evangelij po Luku

Lk 7,36-50

Mašni nameni od 12.6.2016 do 19.6.2016:
nedelja, 12.6. 7h – za farane
9h – po namenu gospoda birmovalca
Podelitev zakramenta svete birme
ponedeljek,
Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj
13.6.
19h  Anton Trpin in  Kovačevi, Rovte 117
torek, 14.6.
Sv. Valerij in Rufin, mučenca
19h  starši in brat Konrad Petkovšek in sestra Zdravka Trpin
sreda, 15.6.
Sv. Vid, mučenec
19h na Petkovcu – urna maša v čas sv. Vidu
četrtek, 16.6.
Beno in Gvido, mučenca
19h  Logar, Rovtarske Žibrše 24
petek, 17.6.
19h  Modrijanovi, Rovte 96
sobota, 18.6.
Marko in Marcelijan, mučenca
7h – Romanje bolnih, invalidov in starejših na Brezje
nedelja,
12. Nedelja med letom
19.6.
Sv. Nazarij, prvi koprski škof
7:30h – za farane
10h  Janez Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 41
********************************************************
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
5.6. Cilka Jereb in Veronika Kavčič
Marja Čuk in Jerneja Kunc
12.6. Vilma Kunc in Beti Reven
ob 9h - Birmanci
19.6. Ema in Marjana Kavčič
Nevenka Malavašič in Maja Nagode
Pogrebne maše za junij
Helena Rupnik
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:
http://zupnija.rovte.eu
Ministriranje:
Teden od 5.6. do 12.6.
Blaž Skvarča
Teden od 12.6. do 19.6.
Alen Bogataj in Martin Kavčič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 4.6. do 10.6.
sk. 6, od 11.6. do 17.6.

sk. 7, od 18.6. do 24.6.

Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
********************************************************
Obisk kipa Fatimske Marije romarice bo v naši župniji v nedeljo
26. junija zvečer združen s sveto mašo in molitvijo.

Ostala oznanila
* V torek 7.6. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine.
* Spovedovanje birmancev bo v torek 7.6. namesto verouka. Liturgične
zvezke in zvezke za domačo nalogo kljub temu prinesite s seboj.
* V sredo 8.6. ob 18h je v cerkvi srečanje za vse birmance z gospodom
birmovalcem nadškofom Stanislavom Zoretom. K srečanju pridite tudi starši
birmancev in birmanski botri.
Po maši, ki bo ob 19h je v zimski kapeli srečanje z gospodom nadškofom
za župnijske sodelavce; ŽPS, ključarje, gospodarski svet, člane Župnijske
Karitas, pevci in zborovodje, molitvene skupine, itd.
Med sveto mašo bo prilika za sveto spoved.
Prilika za sveto spoved bo še v petek 10.6. med sveto mašo. Na razpolago bo tuj
spovednik.
* Zaključek birmanske devetdnevnice bo v soboto 11.6. pri sveti maši ob
7:30h. Po maši boste birmanci prejeli molitvenike; Kristjan moli: dar
Župnijske Karitas Rovte in birmanske liste, s katerimi pridete v nedeljo k
birmanski maši.
* Za vse bralce Slomškovega bralnega priznanja bo v soboto 11.6. ob 9h na
Rakovniku srečanje na tako imenovanem Čarnem jezeru. Prijava do
srede 8.6. v župnišči, odhod avtobusa iz Rovt izpred cerkve ob 7:30h, če
bo dovolj prijav.
* V nedeljo 12.6. je prva maša ob 7h zjutraj zaradi birmanske slovesnosti,
ki je ob 9h dopoldne. Pri samem birmovanju in maši upoštevajte svetost
cerkvenega prostora, še bolj pa po maši pri posamičnem slikanju.
* V torek 14.6. je po večerni maši priprava na zakrament svetega Krsta v veroučni
učilnici. Starši, prinesite k pripravi rojstni list otroka in družinsko knjižico, botri pa
potrdilo o sposobnosti za botra, če ste iz druge župnije.
* V sredo 15.6. goduje sv. Vid, mučenec. Sveta maša bo ob 19h v cerkvi na
Petkovcu. Maša se imenuje »urna maša«, kar pomeni, da je namenjena prošnji
za blagoslov pri fizičnem in umskem delu. Pri maši je tudi blagoslov vode za
kropljenje.
Ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema srečanja za
mesec junij je: Stoik, odvisnik ali mistik; Družina k poti izviru str. 65.
* Na 12. nedeljo med letom 19.6. se bomo pri obeh mašah zahvalili za
veroučno leto 2015/2016. Po maši je razdelitev veroučnih spričeval.
* Župnijska Karitas Rovte organizira 23. romanje bolnih, invalidov in
starejših na Brezje v soboto 18. junija. Sveto mašo, ki bo ob 10h bo vodil
msgr. Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof in metropolit. 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 5.6.2016 do 19.6.2016, Leto XII. št. 12/282
DOMINIKOVA MOLITEV.
Dominik Guzman iz Španije je pred 800 leti ustanovil red, ki ga je Cerkev
poimenovala: Red bratov pridigarjev ali Dominikanski red. Dominikov naslednik
in njegov življenjski pisec Jordan Saški, je hotel svojim bratom posredovati
pristno podobo njihovega duhovnega Očeta, zato je napisal knjigo z naslovom
»O začetkih dominikanskega reda. Iz te knjige je razvidno, da je Jordan Saški
opazil pri Dominiku posebno milost in sočutje, ki se kaže v molitvi za potrte,
uboge, grešne in žalostne. Pri postopku ob razglasitvi za blaženega je bilo
poudarjeno, da je »Dominik kazal veliko gorečnost za zveličanje duš in da ni
kazal zavzetosti in sočutja samo do vernih, temveč tudi do nevernih, do poganov
in celo do tistih, ki so bili obsojeni na pogubljenje«.
Kako opredeliti karizmo, ki ji Jordan in bratje pripisujejo Dominiku? Pri
Dominiku ni šlo samo za molitev, temveč za veliko več. V molitev je vnesel nov
odnos soljudi. Toda njegova skrb se ne kaže samo v molitvi, temveč tudi v
njegovih stikih in odnosih z ljudmi: »Ker je ljubil vse ljudi, so tudi vsi ljubili
njega; Brez težav je navezoval stike z vsemi; to njegovi karizmo so mu bratje
zavidali«, je zapisal Jordan.
Nadaljnje besedilo Jordana nam govori o ključni Dominikovi karizmi: Dominik
je menil, da ne bo postal Kristusov učenec, vse dokler te ne bo popolnoma
predal dušam, kot je to storil Jezus – Odrešenik vseh ljudi.
Med bedenji Dominik ni premišljeval le o minulem dnevu, ampak o križanem
Kristusu, saj ga pogosto vidimo upodobljenega pred sliko Križanega. V miniaturi
»Dominikov način molitve« je upodobljen pred podobo Križanega, ne glede na to
kakšno pozo zavzema. Dominik se je torej globoki molitvi, ki je izvirala iz njegove
splošne priprošnje Bogu, povezoval z Zveličarjem in v Duhu teži k povezanosti
človeških Src. Tam kjer so njegovi duhovni očetje odkrivali temo, je Dominik
odkrival človečnost. Tu gre za dar milosti, za dar, ki prihaja od Boga, od Kristusa,
ki pri Dominiku ne izključuje nobenega človeka, tudi tistega ne, ki je obsojen na
pogubljenje.
>>

