
22. nedelja med letom

Evangelij: KDOR SE PONIŽUJE BO POVIŠAN                              Lk 12,1.7-14

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 28.8.2016 do 03. 09. 2016:
nedelja, 28.8. Sv. Avguštin, škof in Cerkveni učitelj

7:30h – za farane
10h  Janez Kogovšek, godovna, Rovte 118

ponedeljek, 
29.8. 

Mučeništvo Janeza Krstnika
19h  Janez Jereb, godovna in Jožefa, Rovte 41b

torek, 30.8. 19h – v zahvalo Materi božji za zdravje
sreda, 31.8. Sv. Rajmund Nonat, redovnik

19h  Veronika Gantar, Petkovec 31
četrtek, 1.9. Sv. Egidij (Tilen), opat

Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah, praznik
19h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

Prvi petek, 2.9. 19h  Marija Čuk, obletna, Rovte 84
sobota, 3.9. 
Prva duhovniška

Sv. Gregor Veliki, papež in Cerkveni učitelj

 *******************************************************
    (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Četrto križišče velja za tiste, ki so zaprli cerkvena vrata in glasno govorili: »Adijo, 
na svidenje!« Tekli so v meglo stran od Cerkve. Po birmi so fantje in dekleta rekli: 
»Adijo Cerkev! Na svidenje nedeljska maša! Nas ne boste videli, mi odhajamo v sivo
meglo vsakdanjega življenja!« Kakšna zmota v prešernih mladostniških letih! Kmalu 
bo sledilo eno razočaranje za drugim. Koliko moči bo potrebno, da boš našel 
samega sebe in svojo življenjsko usmeritev. Morda ti bo na tej poti kdo pomagal ali 
pa boš ostal sam, sam kot samorastnik. 

Kakor v vsaki skupnosti veljajo določena pravila in red, to velja tudi pri verouku. 
Pregovor pravi: Drži se reda in red te bo podpiral!

Nekaj pravil:  * K verouku prihajaj redno in ne zamujaj zaradi krožkov ali športnih
dejavnosti! * Redno in čitljivo piši domače naloge!  * Če pri verouku manjkaš, naj 
starši napišejo opravičilo!  * Listke nedeljskih in prazničnih maš lepi v liturgični 
zvezek in zraven napiši manjkajoče besede!  * Za Liturgične zvezke so odgovorni 
sami otroci, izgovorov, da ga je kdo izgubil se ne upošteva!  * V učilnico vstopaj s 
copati, brez mobitelov in tabličnih računalnikov, brez žvečilnih gumijev in raznih 
sladkarij.  * Samo verouk je premalo za vero, potrebna je za prejem zakramentov 
redna udeležba pri nedeljski maši.  * Verouka ne bom motil z nepotrebnimi 
komentarji in besednim vprašanjem!  * Ne bom se posmehoval sošolcem in jih žalil!

Vsako leto je v veroučni šoli nekaj učencev, s katerimi so problemi glede reda in 
discipline. Večina se reda drži in ga sprejemajo kot nekaj normalnega. Nekateri 
pravijo, da so »hiperaktivni«. Prej bi rekel, da se nič ne potrudijo, da bi se vsaj malo
spremenili in sprejeli red, ki ga ostali sprejemajo.

23. nedelja med letom – Angelska nedelja

Evangelij: ODPOVED PRINAŠA SVOBODO                              Lk 14,25-33

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 4.9.2016 do 11.9.2016:
nedelja, 4.9. 7:30h – za farane

10h  Dušan Likar in  Dovski, Rovte 14a
15h – po namenu – za zdravje

Srečanje bolnih, invalidov in starejših
ponedeljek, 5.9. Blažena Mati Terezija, redovnica
torek, 6.9. 19h  Rozalija Trček, Rovte 114
sreda, 7.9. Regina, devica in mučenka

19h  Alojz Brence, obletna in Marija, Petkovec
četrtek, 8.9. Rojstvo Device Marije, praznik

7:30h  Amalija Merlak, dano od Kuzmič Marjetke
19h  Rozalija Trček, obletna, Rovte 114

petek, 9.9. Sv. Peter Klaver, duhovnik
19h  Jože Arhar, Rovte 104d

sobota, 10.9. Sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
nedelja, 
11.9. 

24. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France, obl. in godovna, Rovte 153

 *******************************************************
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
28.8.  Marja Čuk in Matjaž Gnezda  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič
4.9.  Ema in Veronika Kavčič  Branka in Klemen Jereb

8.9.  Franja Tušar in Vilma Kunc ob 19h Mojca Skvarča in Silva 
Jereb

11.9. Tadeja Gnezda in Nevenka Malavašič  Helena Rupnik in Maja Nagode
Pogrebne maše za avgust  Cilka Jereb
Pogrebne maše za september  Tadeja Gnezda

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

 Ministriranje:
Teden od 28.8. do 4.9. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 4.9. do 11.9. Matej Gnezda in Jure Kunc

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 17, od 27.8. do 2.9. sk. 18, od 3.9. do 9.9. sk. 19, od 10.9. do 16.9.
 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Od 29. 8. do 2. 9. bo v župnišču vpis otrok k verouku za 1. razred in 

ostale razrede. Veroučenci bodo prejeli Delovne in Liturgične zvezke ter 
Katekizme. Vpis bo od ponedeljka do petka od 15h do 18h. Za vpis v 1. razred 
prinesite Družinsko knjižico. Spored verouka si oglejte na oglasni deski ali 
tiskanih oznanilih. Enako cenik Katekizmov in Delovnih zvezkov. Z veroukom 
pričnemo v ponedeljek 12. septembra.

* Na prvi petek v mesecu septembru 2. 9. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca
Jezusovega z posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 23. nedeljo med letom, 4. 9. Župnijska Karitas pripravlja srečanje 
za bolne, invalide in starejše. Ob 15h bo sveta maša, ki jo bo daroval  
in vodil urednik revije Ognjišče mag. Božo Rustja. Pred in med mašo bo 
prilika za sveto spoved. Med mašo bo maziljenje. Po končani maši je v prizidku 
župnišča družabno srečanje. Župnijska Karitas se priporoča dobrim 
gospodinjam za peko peciva ali narezek.

* V nedeljo 4. septembra ob 10h je sveta maša tudi v Vranjih pečinah, župnija 
Zaplana, za umrlega duhovnika Geohelija. 

* Na praznik Marijinega rojstva 8. 9. bosta sveti maši ob 7:30h in ob 
19h. Čeprav praznik ni zapovedan, se je kljub temu radi udeležite svete maše. 
Kakor se Bogu zahvaljujemo za rojstvo Marije, se tudi sami zahvalimo za velik 
dar življenja, ki so ga nam posredovali naši starši.

* V nedeljo 11. 9. je nabirka pri obeh mašah namenjena za Zavod Svetega 
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. 

* V nedeljo 11. 9. je na Svetih treh kraljih ob 10h sveta maša – romarski shod.
* Spored verouka in cenik delovnih zvezkov (DZV), učbenikov in 

liturgičnih zvezkov (LZV) v veroučnem letu 2016/2017.
Razred Naslov delovnega zvezka Cena Dan Ura
1.r. Praznujemo in se veselimo DZV 8,00 € Petek 15h
2.r. Praznujmo z Jezusom DZV 8,00 € Ponedeljek 16h
3.r. Hodimo z Jezusom Kat. 7,50 € Ponedeljek 15h
4.r. Pot v srečno življenje Kat. 8,00 € Četrtek 16h
5.r. Znamenja na poti k Bogu Kat. 8,00 € Četrtek 15h
6.r. Skupaj v novi svet Kat. 8,00 € Petek 16h
7.r. Pridi sveti Duh (uči Nevenka) Kat. 8,00 € Petek 15h
8.r. Pridi sveti Duh Kat. 8,00 € Torek 16h
9.r. Gradimo prihodnost

Gradimo prihodnost
Kat.
DZV

8,00 €
4,00 €

Torek 15h

* Liturgični zvezek je za vse obvezen, cena 3€
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 28.8.2016 do 11.9.2016, Leto XII. št. 18/288

VEROUČNO LETO
Redno ga začnemo v začetku meseca septembra in končamo v prvi ali drugi 

polovici meseca junija. Po tem sledijo počitnice. Te so najboljši preizkusni kamen za 
vero. Pri starših in še bolj pri otrocih se je uveljavilo nenapisano pravilo; Kadar ni 
pouka v šoli in verouka ni maše. Tako obveznosti do Cerkve in Boga preprosto 
odpadejo, jih ni. Potem pa se duhovnik vpraša: Kaj pa je verouk. Beseda je 
sestavljena iz besede vera in uk, pouk, učenje. Torej gre pri verouku, na eni strani 
za določeno znanje o Bogu, o Cerkvi, o Svetem pismu in za utrjevanje v veri. Zato 
verouka ne jemljemo kot neke vrste krožek ali obšolsko dejavnost, gre preprosto za 
način življenja. Zato imamo veroučne učbenike, primerne starosti veroučencev, da 
ob njih in iz njih ob pomoči staršev in katehetov postopoma spoznavajo krščanski 
način življenja. 

Verouk je lahko križišče. Človek ima tri možnosti, lahko zavije desno, lahko levo, 
ali peljemo naravnost. Prvo križišče za otroka je tisto, ki ga vabi: »Pridi spat.« Nekaj 
otrok in staršev bo ob nedeljah spalo, otroci bodo gledali risanke in ne bodo prišli k 
maši. Zato se je za nedeljsko mašo potrebno potruditi. Zgolj verouk brez maše ne bo
prinesel zaželenih sadov. V ta namen imajo veroučenci Liturgične zvezke, v katere 
nalepijo listke za obisk maše. Starši jim pomagajo najti prave besede, da jih vpišejo 
ob listku. To je malenkost, je pa to sodelovanje s starši, rekli bi družinski, domači 
verouk. 

Drugo križišče je za otroka: »Ne muči se z nalogami«! Ne odloči se za tiste, ki 
ležijo v ležalnikih ali se sončijo in se jim ne ljubi delati nalog, odloči se, da boš 
veroučne naloge redno in zvesto delal. Včasih kdo reče: Sem pozabil naredit nalogo, 
ali še bolj absurdno, sem pozabil nalepiti listek. Torej si za oboje vedel, a tega nisi 
storil! 

Tretje križišče vabi: »Pridi v naš cirkus!« To pomeni, ne posnemaj otrok, ki v 
razredu kričijo in vpijejo, se ščipajo, obmetavajo z zvezki in tepejo po glavi in na vse 
možne načine motijo verouk. Hočejo biti v središču pozornosti. Ne delaj tega cirkusa,
ampak se potrudi, da boš poslušal in sledil razlagi kateheta.                              >> 


