
6. Velikonočna nedelja –  Nedelja turizma
Evangelij: NA JEZUSOVO PROŠNJO PREJMEMO SVETEGA DUHA         Jn 14,15-21  
Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 21.5.2017 do 27. 05. 2017:
nedelja, 21.5. 7:30h – za farane

10h  Franc in Frančiška Brenčič, obletna, Petkovec 38
19h – Šmarnična pobožnost

ponedeljek, 22.5.
Prošnji dan

Sv. Marjeta Kasijska, redovnica
19h  Janez, Marija in Franc Brenčič, Petkovec 14,
          dano Rovtarske Žibrše 2

torek, 23.5. 
Prošnji dan

Janez de Rossi, duhovnik
18:30h začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapeli v cerkev
sv. Hieronima;  Jožefa Merlak, obletna, Rovte 105 

sreda, 24.5. 
Prošnji dan

Marija, pomočnica kristjanov-Marija pomagaj, praznik
19h  Jože in Marjanca Blažič, godovna

četrtek, 25.5. Gospodov Vnebohod, praznik
7:30h  Marija, Janez in Ludvik Trepal, obletna, Petkovec 56 
 19h  Janez Istenič, obletna, dano iz Tolmina

petek, 26.5. Sv. Filip Neri, duhovnik
19h  Viljema Treven, godovna, Petkovec 38

sobota, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, mučenec
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
15h  Janko Slabe, ob desetletnici smrti somaševanje 
duhovnikov vodi upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih

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

21.5.  Franja Tušar in Nevenka Malavašič Branka in Klemen Jereb
25.5.  Franja Tušar in Cilka Jereb ob 19h Tadeja Gnezda in Vilma Kunc
28.5.  Ema Kavčič in Vilma Kunc  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
4.6.  Maja Nagode in Matjaž Gnezda  Mojca Skvarča in Marja Čuk

Pogrebne maše za maj  Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za junij  Franja Tušar

 Ministriranje:
Teden od 21.5. do 28.5. Timotej Treven, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 28.5. do 4.6. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 8, od 20.5. do 26.5. sk. 9, od 27.5. do 2.6. sk. 10, od 3.6. do 9.6.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

* V soboto 3.6. je ob 11h obletna maša v Kočevskem Rogu pod Krenom. 
Odhod avtobusa ob 7h zjutraj, prijavite se na Jur Bus tel: 041 721-997.

7. Velikonočna – nedelja družbenega obveščanja
Evangelij: OČE NAJ PROSLAVI SVOJEGA SINA                                            Jn 17,1-11a

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 28.5.2017 do 4.6.2017:
nedelja, 28.5. 7:30h – za farane

10h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9
19h – Šmarnična pobožnost

ponedeljek, 29.5. Sv. Maksim Emonski, škof
19h vsi  Peternelovi, Rovte 82g

torek, 30.5. Sv. Kancijan, Kancij in Kancijamila, mučenci
19h  Jože in Gabrijela Kržišnik, Rovte 5a

sreda, 31.5. Obiskanje Device Marije, praznik
Sklep šmarnične pobožnosti
19h  Andrej Merlak, obletna, Rovte 48

četrtek, 1.6. Sv. Justin, mučenec
Pobožnost vrtnic: Mesec posvečen Srcu Jezusovemu
19h  starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38

petek, 2.6. 
Prvi petek

Sv. Marcelin in Peter, mučenca
19h  Vladislav Pivk, obletna, Rovte 32

sobota, 3.6. 
Prva duhovniška

Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
19h  Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24

nedelja, 4.6. Binkoštna nedelja, slovesni praznik
Konec Velikonočnega časa
Kvirin iz Sista, škof in mučenec
7:30h – za farane
10h  Marija in Anton Lazar, obletna, Petkovec 19

********************************************************
 Ostala oznanila
* Na 6. Velikonočno nedeljo, 21.5. je pri obeh mašah nabirka namenjena

za zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.
Ob 16h je na Vrhniki srečanje mešanih cerkvenih zborov vrhniške dekanije.

* V ponedeljek, torek in sredo (22 – 24. 5.) obhajamo prošnje dneve. 
Namenjeni so obisku svete maše, prošnje za blagoslov fizičnega in duhovnega 
dela, pa tudi za odvrnitev raznih nesreč: povodni, potresov, toče, vožnje itd. 
V torek(23.5.) bo šla prošnja procesija od Petrovčeve kapelice na 
Petkovcu v cerkev sv. Hieronima, kjer bo sveta maša. Pri maši bodo tudi 
šmarnice.

http://zupnija.rovte.eu/


* V četrtek 25.5. je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Sveti 
maši bosta ob 7:30h in ob 19h. Šmarnice bodo pri obeh mašah. Kip 
vstalega zveličarja odnesemo iz oltarja, v znamenje da se je Jezus poslovil od 
svojih učencev in šel v nebesa.

* V soboto 27. maja bo v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Rovtah maša za 
 Janka Slabe, ki je bil 25 let misijonar na Madagaskarju. Spomnili se ga
bomo pri maši ob desetletnici njegove smrti. Somaševanje duhovnikov – 
sošolcev in ostalih duhovnikov bo vodil upokojeni koprski škof msgr. 
Metod Pirih. Po maši bo prikazan pregled njegovega življenja in dela v 
misijonih z kratko akademijo, v župnišču bo odprta razstava o njegovem delu, 
izšel bo pa tudi zbornik. Pri maši  in akademiji bo prepeval Antešaški in 
domači pevski zbor. Razstava bo na ogled do vključno nedelje 4.6. ob 
delavnikih od 15h do 18h, razen najavljenega ogleda, po dogovoru tudi v 
dopoldanskem času. V nedeljo pa po jutranji maši do 12h in od 15h do 18h. 
Za to slovesnost se naproša dobre gospodinje za pripravo raznega 
peciva in narezka za pogostitev po končani slovesnosti. Prinesite jih v 
pevsko sobo v župnišče v soboto 27.5. od 11h do 14h.
Če lahko kdo tudi denarno pomaga, saj je izdaja zbornika kar velik strošek, 
lahko svoj denarni dar prinese v župnišče.

* V sredo 31.5. je praznik Obiskanje Device Marije in sklep šmarnične pobožnosti.
* Kakor je mesec maj posvečen Mariji in šmarnicam, tako je mesec Junij

posvečen Jezusovemu srcu in je mesec vrtnic.
* Za prvi petek v mesecu juniju (2.6.) bom v dopoldanskem času obhajal

bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega z posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu juniju (3.6.) bomo po večerni maši zmolili litanije 
Matere božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V nedeljo 4. junija je slovesni praznik Binkošti, ki ga obhajamo 50 dni po 
prazniku Jezusovega vstajenja. Imenujemo ga tudi rojstni dan Cerkve. Z 
Binkoštni se konča velikonočna doba in za njo nastopi čas med letom, zato 
velikonočno svečo odnesemo od anbona. Liturgična barva po Binkošti je zelena.

* Župnijska Karitas Rovte organizira romanje bolnih, invalidov in starejših na 
Brezje v soboto 17. junija. Odhod avtobusa iz Rovt izpred cerkve je ob 7h. Po 
kosilu bodo še litanije v Poljanah nad Škofjo Loko. Cena romanja s kosilom je 
20€. Prijava v župnišču 01 7501-059 in Hieronim Kavčič 040 522-140.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dolnji Logatec vabi na redna tedenska 

srečanja vsak torek ob 19:45h (po večerni maši) v kapelo v domu M&M.
Sveta maša za ozdravitev družinskega debla, blagoslov soli in olja bo v nedeljo 
11. 6. ob 19h v dolnje-logaški cerkvi.

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

Oznanila od 21.5.2017 do 4.6.2017, Leto XIII. št. 11/307
PREGNETI ME GOSPOD!

Podiranje in gradnja. V filmu Ekipa iz Indiane iz leta 1986 trenerja Normana
Dala zaposlijo, da bi srednješolsko košarkarsko moštvo popeljal na indiansko državno
prvenstvo.  Ko mu zaradi  neobičajnih  metod nekateri  ljudje v mestu nasprotujejo,
pojasni svoj načrt:  »Sesul jih bom in znova dvignil.« Dijake je hotel naučiti, kako naj
se  znebijo  vseh  slabih  košarkarskih  navad,  da  bodo  lahko  privzeli  koristnejše  –
navade, ki jim bodo prinesle zmago.

Igralci so se trenerju sprva upirali. Vsi – trenerji in košarkarji – so hoteli zmagat,
vendar so si drugače predstavljali, kako naj bi jim to uspelo. Trener Dale je hotel, da
bi sodelovali kot moštvo. Igralci pa so hoteli samo tekati po igrišču in metati na koš.
Dale je hotel, da bi se zanašali na določen dobro premišljen načrt, košarkarji pa so se
hoteli zanašati samo na golo nadarjenost.

Ko so igralci  sprejeli  trenerjev načrt, so zmagali  na državnem prvenstvu. Enako
pomembno  je  njihovo  spoznanje,  da  bolj  ko  so  sodelovali  kot  moštvo,  boljši  so
postajali kot posamezni igralci. Dobesedno: ni jim moglo spodleteti. 

Pristop  trenerja  Dala  je  dober  tudi,  ko  ugotavljamo,  kako  nam Sveti  Duh  želi
pomagati rasti v svetosti. V nas želi »podreti« vse, kar nasprotuje Bogu, in zgraditi to,
zaradi česar postajamo podobni Bogu. Ali če uporabimo besede apostola Pavla, nas
Sveti Duh želi osvoboditi del mesa, da lahko obrodimo sad duha (Gal 5,19-22)

Lončarjeva roka. Davno pred izidom filma Ekipa iz Indiane nam je druga zgodba
razkrila enako. Prerok Jeremija je govoril o lončarju, ki oblikuje gline, da bi opisal,
kako Bog deluje v našem življenju ter nas tako vzgaja in oblikuje (Jer 18,1-6).

Ko je Jeremija govoril  o lončarju, je zapisal:  »Kadar se mu je posoda, ki  jo je
oblikoval iz gline, v roki pokvarila, je iz nje naredil drugo, kakor se je lončarju zdelo
prav«(Jer  18,4).  nato  je  v  Gospodovem  imenu  vprašal  ljudi:  »Mar  ne  morem,
Izraelova hiša, storiti z vami ta lončar?«(Jer 18,6). 

Vsi smo »okrušene posod«. Toda naj smo še tako okrušeni, nas Bog vseeno želi
prenavljati in očiščevati. Četudi traja vse življenje, nas pomirja zavest, da nikoli ne
obupa nad nami.


