
Binkoštna nedelja, slovesni praznik
Evangelij: KAKOR ME JE OČE POSLAL, VAS JAZ POŠLJEM IN DAJEM SVETEGA 

DUHA   Jn 20,19-23  
Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 4.6.2017 do 10.6.2017:
nedelja, 4.6. Konec Velikonočnega časa

Kvirin iz Sista, škof in mučenec
7:30h – za farane
10h  Marija in Anton Lazar, obletna, Petkovec 19

Binkoštni
ponedeljek, 5.6.

Marija Mati Cerkve
Sv. Bonifacij, škof in mučenec
7:30h  starši Leskovec in brat, Rovte 74a
19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

torek, 6.6. Sv. Norbert, škof in mučenec
19h  Hladnikovi, Petkovec 37d

sreda, 7.6. 19h  Franc in Marjana Leskovec, dano iz Prevoj
četrtek, 8.6. Sv. Medard, škof

19h  Ivanka Cigale, Rovte 104d
petek, 9.6. Sv. Primož in Felicijan, mučenca

19h  Viktor Šinkovec, obletna, Rovte 112a
sobota, 10.6. Sv. Janez Dominici, škof

9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

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

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
4.6. Maja Nagode in Matjaž Gnezda  Mojca Skvarča in Marja Čuk
5.6.  Vilma Kunc  ob 19h Cilka Jereb
11.6.  Veronika Kavčič 

 in Nevenka Malavašič
 Branka in Klemen Jereb

15.6.  Franja Tušar in Vilma Kunc  ob 19h Meta Malavašič, Tadeja Gnezda
18.6.  Ema Kavčič in Marja Čuk  Helena Rupnik in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za junij  Franja Tušar

 Ministriranje:
Teden od 4.6. do 11.6. Blaž in Gašper Lukančič
Teden od 11.6. do 18.6. Matic in Anže Treven

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 10, od 3.6. do 9.6. sk. 11, od 10.6. do 16.6. sk. 12, od 17.6. do 23.6.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

 Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: OČE JE POSLAL SINA ZA REŠITEV SVETA                                    Jn 3,16-18
Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 11.6.2017 do 18.6.2017:
nedelja, 11.6. 7:30h – za farane

10h  Franc in Zofija Kavčič, Rovte 12
Zaključek veroučnega leta

ponedeljek, 12.6. 19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e

torek, 13.6. Sv. Anton Padovanski, duhovnik in Cerkveni učitelj
19h  starši Arhar, obletna, Petkovec

sreda, 14.6. Valerij in Rufin, mučenca
19h na Petkovcu v čast sv. Vidu, urna maša

četrtek, 15.6. Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri 
slovesni in zapovedani praznik
7:30h – za farane
19h  Jakob Trček, obletna, Petkovec 35

petek, 16.6. Beno in Gvido, škofa
19h  Dragica Trček in Marija Cigale, Rovte 63

sobota, 17.6. Romanje bolnih, invalidov in starejših na Brezje, odhod 
avtobusa iz Rovt izpred cerkve ob 7h zjutraj
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 18.6. 11. nedelja med letom 
7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Hladen tuš je veliki borec doživel, ko je dvoletnega sina slišal reči: »Oči je utrujen.«
Otrok je torej opazil, njegovo fizično spremembo. To je Shawna tako pretreslo, da se
je naslednjega dne odpravil po pomoč v cerkev. Še v istem trenutku se je znašel na
molitveni  skupini,  kjer  ga  je  voditelj  pozval,  naj  Kristusa  zares  sprejme  v  svoje
življenje. V molitvi in solzah se je odpovedal  grehu. Od tedaj ni bil nikoli več enak in
droga je zanj postala preteklost. 

Ko  je  doma  ženi  z  navdušenjem  povedal,  da  je  srečal  Jezusa,  mu  je  kratko
odgovorila: »Vem«. Zaupala mu je, da ga v vero ni hotela siliti, temveč je večere, ko
je on bežal v omamo, preživela v molitvi. Globoko  v sebi je spoznala, da Bog želi, naj
se najprej spremeni sama, on pa bo poskrbel za prenovitev moževega srca. 

Po spreobrnjenju je Shawn zopet začutil,  da bi  se rad kot rokoborec vrnil  pred
kamere. Pretepaški »šovi« so se mu sicer zdeli daleč od krščanstva, vendar sta po
molitvi z ženo spoznala, da  lahko v wrestlingu kot luč v temi pričuje za Jezusa. 

V ameriški rokoborbi je Shawn Michaels vztrajal do leta 2010. Zadnjič v ringu je
pred več tisoč glavo množico izrekel molitev: »Moj Gospod in rešitelj Jezus Kristus!
Hvala, moj kralj, da si me odrešil.« sestra Marija Krebelj 

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* 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 je zelena.

* Na binkoštni ponedeljek, 5. 6. obhajamo praznik Marije Matere 
Cerkve. Sveti maši bosta ob 7:30h in  ob 19h.

* Na praznik Svete Trojice, 11. 6. bomo pri maši ob 10h zaključili 
veroučno leto. Veroučenci boste prejeli veroučna spričevala, katera 
boste do konca meseca junija podpisana oddali v cerkvi po sveti maši ali v 
poštni nabiralnik na župnišču.

* Zaradi praznika Svetega Rešnjega telesa in Krvi, ki ga obhajamo v 
četrtek 15. junija, bo urna maša v čast Svetemu Vidu na Petkovcu v 
sredo 15. junija ob 19h. Pri maši je tudi blagoslov urne vode za kropljenje.

* V četrtek 15. junija obhajamo praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi.
Obhajamo ga kot zapovedani in slovesni praznik. Sveti maši bosta ob 
7:30h in 19h.

* Župnijska Karitas Rovte organizira že 24 romanje bolnih, invalidov in 
starejših na Brezje na vse slovensko 49. romanje Bolnikov invalidov in 
starejših na Brezje. Somaševanje ob 10h bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. 
Franc Šuštar. 
Odhod avtobusa iz Rovt ob 7h zjutraj izpred cerkve v Rovtah. Po kosilu 
večernice v Poljanah nad Škofjo Loko. Stroški celotnega romanja 20€. Prijavite 
se v župnišču ali Hieronim Kavčič, tel 040 522 140

* V nedeljo 18.junija je maša zjutraj ob 7h. Po maši je že ustaljena 
procesija skozi naselje Rovte,  če bo ugodno vreme. Po običajnem 
razporedu. Deklice naj potresajo rožice.

* 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.

Zahvala
V soboto 27. maja ob 15h smo se s sveto mašo, akademijo, 
razstavo in zbornikom spomnili desete obletnice smrti našega 
rojaka misijonarja Janka Slabeta. 
Vsem, ki so za to slovesnost na kakršenkoli način dodali svoj 
kamenček in s tem obudili njegovo prisotnost v misijonu na 
Madagaskarju in v župnijah v katerih je deloval iskrena hvala. 
Naj vam bo Bog bogat plačnik, Janko pa naš priprošnjik.

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

Oznanila od 4.6.2017 do 18.6.2017, Leto XIII. št. 12/308
BESEDA O MOČI MOLITVE
»Ljubica, stori, kar moraš«

Navdušenci nad ameriško rokoborbo (wrestlingom) ne morejo mimo imena Shawn
Michaels,  enega  najboljših  borilcev  v  tej  veščini.  Publiki  je  znan  pod  mnogimi
psevdonimi  (Undertaker  /Pogrebec/,  The  Heartbreak  Kid  …),  ki  niso  neznani  niti
povprečnim slovenskim poznavalcem wrestlinga. V športu, ki je prej spektakel in neke
vrste  gledališka  predstava,  je  Michaels  dosegel  najviše  nazive.  Danes  upokojeni
mišičnjak  pripoveduje,  kako  je  Bog  omislil  njegovo  življenje  po  vztrajni  molitvi
njegove žene. 

Pri dvanajstih letih je Shawn začutil, da želi postati rokoborec. »Bog daje različne
darove  in  naredil  me  je  resnično  dobrega  v  tem,«  pravi  o  svojem nenavadnem
talentu. Po srednji šoli mu je oče dovolil, da stopi v ta šport. Tedaj je bil jezen mlad
moški, ki  sam o sebi ni vedel, kdo je, zato se je lahko pretvarjal, da je kdor koli, in
bežal sam pred seboj. »Bil sem zmagovalec v poslu, toda zguba v življenju« pravi o
sebi. Po nekaj letih rokoborbe je moral  Shawn zaradi poškodbe zapustiti svoj »sanjski
poklic«. Tedaj  je srečal Rebecco Curci,  dekle, s katerim se je po štirinajstih dneh
zaročil, po enem mesecu pa vstopil v zakon. Ko ga je prvič srečala, ga je naravnost
vprašala, ali verjame v Jezusa. Pritrdil ji je, saj je bil vzgojen kot katoličan, vendar mu
vera ni veliko pomenila. 

Rebecca je kmalu opazila,  da Shawn zlorablja  droge,  vendar  mu tega ni  nikoli
očitala.  Sam se je želel  pred njo oprati  z  izgovori,  češ da zaradi  bolečin v hrbtu
potrebuje  zdravila.  Ko  je  izvedel,  da  pričakujeta  otroka,  si  je  obljubil,  da  bo  ob
njegovem  rojstvu  z  mamili  dokončno  prenehal.  Sklepa  mu  ni  uspelo  uresničiti.
Rebecca  se  je  pozneje  pridružila  molitveni  skupini  in  Shawn  je  opazil,  da  se
spreminja. Vedno bolj ljubeče je skrbela  za družino in tudi sam si je želel, da bi ji bil
boljši mož. Nekoč mu je razkrila, da ji je Bog dal vse, kar si je želela: moža, ki jo ljubi,
čeprav ni popoln, lepega otroka... zato ga mora postaviti na prvo mesto. Shawn je
njeno odločitev sprejel. »Ljubica, stori, kar moraš,« se je strinjal z njo. >>


