
11. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS POKLIČE IN RAZPOŠLJE DVANAJSTERE            Mt 9,36-38;10,1-8  
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 18.6.2017 do 24.6.2017:
nedelja, 18.6. 7h – za farane, po maši Telovska procesija

10h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42
ponedeljek, 19.6. Gervazij in Protazij, mučenca

19h  Modrijanovi, Rovte 96
torek, 20.6. Florentina in Vincencija, redovnici

19h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11
sreda, 21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

19h  Alojzij Kavčič, godovna, Marjanca Kavčič, obletna in 
Franc Kavčič, Petkovec 8

četrtek, 22.6. Sv. Pavlin in Nole, škof
19h  Marija in Jože Tušar, Rovte 82b

petek, 23.6. Srce Jezusovo, slovesni praznik
19h  Škanderčevi, dano iz Prevoj

sobota, 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik
God Marijinega brezmadežnega Srca
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
17h na Petkovcu – za srečen zakon

******************************************************************************

 VSAK UTRIP MOJEGA SRCA TE KLIČE... 
Ob velikih skrivnostih naše vere se nam res lahko zvrti, saj gledamo v globine, ki

so našemu razumu nedoumljive. Ena takšnih skrivnosti je tudi ljubezen Jezusovega
Božjega-človeškega srca. Kdor jo hoče doumeti, mora odpreti srce in prisluhniti Srcu.
To sveto Srce nenehno utripa za nas. Je izvir življenja za slehernega človeka. 

Sam si najlažje predstavljam tesno povezanost med Jezusovim Srcem in našim
življenjem, če se spomnim na otroka, ki raste pod srcem svoje matere. Kako tesno je
povezan z njo in kako odvisen od nje! Bitje materinega srca mu omogoča, da živi. Od
nje prejema vse. .. 

Čeprav je ta  resničnost,  ki  jo  po notranje poznate samo matere,  čudovit  izraz
Božje  ljubezni,  pa  jo  skrivnost,  ki  jo  občudujemo  v  Jezusovem presvetem Srcu,
neskončno presega. Božje Srce namreč ni samo izvir našega življenja, marveč je v
njem vsebovano vse, po čemer hrepenimo. Kdor hoče živeti življenje v polnosti, mora
prisluškovati Srcu ter občudovati nedoumljivo ljubezen, ki se izliva iz njega. 

Občudovanje  te  velike  ljubezni  je  v  bistvu  najprimernejši  način  češčenja
Jezusovega Srca. Občudovati namreč pomeni potopiti se z vsem bitjem v globine, se
prepustiti lepoti in dobroti ter iz njiju zajeti moči za življenjsko darovanje. O, da bi se
v tem našem z naglico zaznamovanem svetu vzeli čas za občudovanje Božje ljubezni
v  Jezusu  Kristusu.  To  je  pot  do  spremembe  našega  življenja  in  učinkovit  način
spreminjanja  sveta.  Prisluhnimo  Srcu!  Vsak  njegov  utrip  nam  namreč  kliče:
»Ljubljen/a si! Čudovit/a si! Dragocen/a si zame!«            Br. Jaro Knežević, kapucin.

12. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS NAM DAJE POGUMA                                                    Mt 10,26-33
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 25.6.2017 do 2.7.2017:
nedelja, 25.6. Viljem iz Vercellija, opat; Dan državnosti

7:30h – za farane
10h  Andrej Loštrek, obletna, Rovte 72

ponedeljek, 26.6. Sv. Vigilij in Pelagij, škofa
19h – za zdravje, Rovte 50b

torek, 27.6. Sv. Ema Krška, kneginja
19h – v zahvalo za 90 let življenja, Rovte 57

sreda, 28.6. Sv. Irenej, škof in mučenec
19h  Albrehtovi, obletna, Rovtarske Žibrše 6

četrtek, 29.6. Sv. Peter in Pavel, apostola
8h  Janez Treven, god.;  Ivana Rupnik, Praprotno Brdo 17
19h  Anton Trpin, godovna in  Kovačevi, Rovte 117

petek, 30.6. Prvi mučenci rimske Cerkve, God
Sklep pobožnosti vrtnic
 19h – v zahvalo in priprošnjo Materi božji za 80 let življenja, 

Rovte 126

sobota, 1.7. Estera, svetopisemska žena, Aron svetopisemski očak
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 2.7.  13. nedelja med letom, Nedelja Slovencev po svetu
 7:30h – za farane
10h  Pavel Lukan, obl.;  Frančiška Koščak, obl., Rovte 129a

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
18.6.  Ema Kavčič in Marja Čuk  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
25.6.  Maja Nagode in Veronika Kavčič  Nevenka Malavašič in Branka Jereb
29.6.  8h Meta Malavašič, Ema Kavčič  ob 19h Cilka Jereb in Mojca Skvarča
2.7.  Matjaž in Tadeja Gnezda  Nevenka Malavašič in Ema Kavčič

Pogrebne maše za junij  Franja Tušar
Pogrebne maše za julij  Vilma Kunc

 Ministriranje:
Teden od 18.6. do 25.6. Martin Kavčič in Andraž Kavčič
Teden od 25.6. do 2.7. Timotej in Anže Treven in Monika Skvarča

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 12, od 17.6. do 23.6. sk. 13, od 24.6. do 30.6. sk. 14, od 1.7. do 7.7.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* 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.

* V ponedeljek 19. 6. je po maši v veroučni učilnici priprava na zakrament 
Svetega Krsta za starše in botre. Starši prinesite k pripravi rojstni list otoka, 
botri pa če so iz druge župnije potrdilo o sposobnosti za botra.

* V sredo 21. 6. ob 20h bo v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja za junij: Vsi smo na poti; krščanski zakon in družina str. 70.

* Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Na praznik Srca Jezusovega, 23. 
6. bo sveta maša ob 19h. Udeležite se je v večjem številu.

* 25. 6. obhajamo: Dan državnosti. Ni dobre države brez dobrih in poštenih 
voditeljev, pa tudi brez molitve zanje ne. Namenimo v teh dneh pred praznikom 
državnosti svoje molitve in sveto mašo v ta namen.

* V ponedeljek, 26. 6. je po maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* V četrtek, 29. 6. je praznik apostolskih prvakov apostola Petra in 

Pavla. Na ta dan slovenski škofje posvetijo nove duhovnike – 
novomašnike. Za koprsko škofijo je en novomašnik: Gabrijel Kavčič, roj. 9. 1. 
1993 iz župnije Ledine, posvečen na Sveti gori v četrtek 29. 6. ob 17h; 
Iz ljubljanske nadškofije Tine Povirk, roj. 5. 6. 1991 v župniji Ihan in kapucin, 
brat Luka Modic OFM Cap., roj. 2. 6. 1980 iz župnije Bloke. Oba bosta 
posvečena v ljubljanski stolnici v četrtek 29.6. ob 9h.

* Po sklepu slovenske škofovske konference je nabirka »Petrov novčič« 
na nedeljo 2. julija. To je dar Krajevnih Cerkva Svetemu Očetu. To je 
starodavna nabirka, za naslednika apostola Petra, s katero papež podpira 
karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške Cerkve. Hvala vsem za darove. 

* Oratorij bo v naši župniji potekal od 21.do 23. avgusta v prostorih 
župnišča pod geslom: »Dotik nebes«. Interesenti si vzemite prijavnico
v lopi pod zvonikom in jih oddajte v župnišču.

* Podpisana veroučna spričevala veroučenci vrnite do konca meseca 
junija v cerkvi po mašah ali v poštni nabiralnik na župnišču.  

* 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.
Obvestilo: Župnija Šentjošt vas vabi na spominsko slovesnost pri Kapeli 

mučencev. Slovesnost bo v nedeljo 2. 7. ob 10h. Somaševanje vodi 
upokojeni nadškof, msgr. dr. Anton Stres, slavnostni nagovor bo imel dr. Andrej 
Fink iz Argentine. 

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

Oznanila od 18.6.2017 do 2.7.2017, Leto XIII. št. 13/309
»Na to skalo bom sezidal svojo cerkev

in peklenska vrata je ne bodo premagala«
Praznik  apostolov  Petra  in  Pavla  je  na  poseben  način  praznik  naše  neuničljive

Cerkve, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, kakor izpovedujemo v veroizpovedi.
In tega nas učita tudi današnja godovnjaka. 

V svoji različnosti značajev in nalog se svetih Petra in Pavla vendar spominjamo v
enem liturgičnem slavju. Tudi naša neuničljiva Cerkev bi morala biti ena. V vsej svoji
različnosti karizem, nalog, vlog, značajev in še česa bi morali postajati vedno bolj ena
katoliška Cerkev. 

Čeprav je to dandanašnji še posebej težko verovati, je naša neuničljiva Cerkev tudi
sveta, saj jo je postavil Jezus sam. Čeprav sestavljena iz grešnikov, kot sta bila tudi
Peter in Pavel, je Jezusova nevesta – in kje bomo ženina našli hitreje, kot pri nevesti?

Sveta apostola nas nadalje učita,  da je naša neuničljiva Cerkev tudi  katoliška -
univerzalna. Petrova vera se s pomočjo Pavlove gorečnosti lahko prevede v prav vsak
jezik in v vsako kulturo. Ko nas Bog po Cerkvi pridruži edinosti s samim seboj, se
katoliškost razkrije v vsej  svoji  lepoti:  toliko narodov, toliko ljudi,  ki  častijo enega
Boga v Jezusu Kristusu! 

Slednjič  nas  apostola  učita,  da  je  naša  neuničljiva  Cerkev  tudi  apostolska.
Slovenska Cerkev to še posebej praznuje danes, ko bomo, če Bog da, po slovenskih
škofijah posvečeni novomašniki.  Po mašniškem posvečenju se vera,  ki  jo je Jezus
zaupal apostolom, še posebej pa Petru, na različne načine prenaša naprej, vse do
današnjih dni. Svojo neuničljivo Cerkev je Jezus torej sezidal na Petrovi veri: »Ti si
Kristus,  Sin  živega  Boga!«  (Mt  16,18)  in  na  Pavlovem  gorečem  oznanjevanju:
»Gospod pa mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi
ga slišali vsi narodi« (2Tim 4,17). 

Prosimo  Gospoda,  naj  nam vsem,  posebej  pa  še  duhovnikom,  da  resnične  in
neokrnjene vere. Molimo tudi za našo eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev, da
bi to vero ohranila neokrnjeno in jo goreče oznanjala vsem ljudem.  

Gabrijel Kavčič, letošnji novomašnik         


