
13. Nedelja med letom - Nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: KRISTUSA BOMO VREDNI, ČE NOSIMO SVOJ KRIŽ             Mt 10,37-42 
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 2.7.2017 do 8.7.2017:
nedelja, 2.7. 7:30h – za farane

10h  Pavel Lukan, obl.;  Frančiška Koščak, obl., Rovte 12
ponedeljek, 3.7. Sv. Tomaž, apostol, praznik

19h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
torek, 4.7. Sv. Urh, škof

Sv. Elizabeta Portugalska, karitativna delavka
19h  Anton Albreht, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 21

sreda, 5.7. Sv. Ciril, menih in sv, Metod, škof, slovanska apostola, 
sozavetnika Evrope, 
glavna zavetnika naše nadškofije, slovesni praznik
19h  Terezija Pivk in starši Jereb, obletna, Rovte 35

četrtek, 6.7. Sv. Marija Goreti, devica in mučenka
19h  starši Jesenko, obletna in sestra Hedvika, Rovte 34

Prvi petek, 7.7. Smrtni dan ( 1963) božjega služabnika Antona Vovka
19h  starši Logar in sorodniki, Rovte 133

sobota, 8.7. Prva 
duhovniška

7:30h  Peter Petrič, obletna
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Na Moravsko sta Solunska brata prišla leta 863. Spremljalo ju je nekaj učencev,
na Moravskem pa sta brž ustanovila šolo, v kateri sta mlade može pripravljala za
cerkvene službe. Nadaljevala sta s prevajanjem bogoslužnih knjig. Duša vsega
dela je bil Konstantin. Na Moravskem sta ostala dobra tri leta. Leta 867 sta iz
Moravske odšla v Panonijo, kjer so živeli zahodni Slovani, predniki Slovencev, ki
jim je vladal knez Kocelj. Še isto leto sta Konstantin in Metod potovala v Rim, da
bi  dosegla  potrditev  slovanskega  bogoslužja.  To  je  z  veseljem  storil  papež
Hadrijan II. V Rimu je Konstantin postal menih z imenom Ciril. Kmalu je zbolel in
14. februarja 869 umrl. Grob svetega Cirila je v spodnji cerkvi bazilike Svetega
Klemena v Rimu. Metod je ostal sam. Vrnil  se je k knezu Koclju v Panonijo.
Kmalu za tem je bil v Rimu posvečen za slovanskega nadškofa in metropolita.
Poleti  870  je  odšel  na  Moravsko,  kjer  so  ga  slovanskemu  bogoslužju  in
slovanskemu misijonstvu sovražni  nemški  škofje  zgrabili  in  vrgli  v  ječo.  Proti
koncu leta 872 ga je rešil papež Janez VII. Nemški škofje so njegovo delo še
naprej ovirali, on pa je delal mirno in blago vse do svoje smrti 6. aprila 885.
Pokopan je v Velehradu na Moravskem. 

Ime Ciril izhaja iz grškega imena in pomeni: Pripadajoč Bogu, ime Metod prav
tako iz grščine in pomeni: pot, ki vodi k čemu, način učenja ali preiskovanja,
preiskava, metoda. Slovenski starši so po apostolih Slovanov, dajali ime svojim
otrokom. Sveti Ciril in Metod sta zavetnika Evrope, in vseh slovanskih narodov,
ljubljanske nadškofije. Sta priprošnjika v neurjih.

14. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS JE KROTAK IN PONIŽEN                                              Mt 11,25-30

Evangelij po Mateju
V tistem času je Jezus spregovoril: »Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si
to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče; zakaj tako ti je bilo všeč.
Moj Oče mi je izročil vse, in nihče ne pozna Sina kakor le Oče, in nihče ne pozna 
Očeta kakor le Sin in komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, kateri se trudite 
in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Vzemite moj jarem nase in učite se od 
mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Zakaj 
moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« 

 Mašni nameni od 9.7.2017 do 16.7.2017:
nedelja, 9.7. Sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci

7:30h – za farane
10h  Janez Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 41

ponedeljek, 10.7. Amalija, redovnica
19h  Anica Glogoški in vsi Jesenovcovi, Rovte 82

torek, 11.7. Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope, praznik
19h vsi  iz družine Logar, godovna, Rovte 57

sreda, 12.7. Sv. Mohor in Fortunat, mučenca, drugotna zavetnika 
naše nadškofije
19h  Franc Trpin, obletna in Zdravka Trpin, Rovte 160

četrtek, 13.7. Henrik, kralj
19h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3

petek, 14.7. Sv. Kamil de Lellis, duhovnik
 19h  Vinko Treven in  iz družine Modrijan, Rovte 6

sobota, 15.7. Sv. Bonaventura, škof in Cerkveni učitelj
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 16.7. 15. nedelja med letom; God Karmelske Matere božje 
 7:30h – za farane
10h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

 **************************************************************
 Ministriranje:

Teden od 2.7. do 9.7. Matej Gnezda in Lovro Benedičič
Teden od 9.7. do 16.7. Blaž in Gašper Lukančič

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

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 14, od 1.7. do 7.7. sk. 15, od 8.7. do 14.7. sk. 16, od 15.7. do 21.7.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* 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.

* V sredo 5. julija obhajamo slovesni praznik slovanskih apostolov in 
zavetnikov Evrope Svetega Cirila in Metoda. V naši cerkvi sta upodobljena 
na barvnem oknu v prezbiteriju. Slovanska brata sta prišla med površno 
pokristjanjene Slovane z spoznavanjem njihove govorice in sta jim prinesla prvo 
književnost v njihovem jeziku. V stilu z njihovo kulturo sta v njej izrazila 
evangeljsko sporočilo, oplemenitila sta njihovo omiko in jo naredila krščansko. 
Med razlogi za preživetje teh narodov, je gotovo tudi njuno delo. Tudi 21. 
stoletje potrebuje podoben pristop in tako svete prevajalce, da naša kultura ne 
bo šla v smeri smrti, ampak življenja.

* Na prvi petek, v mesecu juliju, 7. 7. bom v dopoldanskem času obiskal 
in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Prva sobota v mesecu, 8. 7. je posvečena molitvam za nove duhovne in
redovne poklice. Po maši, ki bo ob 7:30h bomo zmolili litanije Matere 
božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* OO VSO Logatec vabi spominski pohod na Cesarski Vrh, ki  bo v soboto
15. julija. Tako kot zadnja leta se bomo tudi letos spomnili na umrla vojaka 
Miroslava Moljk in Antona Žakelj. 
Sveta maša bo ob 10h na prostem, po njej kratek kulturni program.
Začetki pohoda: iz Vrhnike ob 7:30h izpred vojašnice, iz Rovt ob 6:30 
izpred cerkve, iz Logatca ob 7:30h izpred centra vojnih veteranov. 
Informacije 031 303 850 Jože ali 041 867 272 Robert. Lepo vabljeni. 

* 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 tam tudi oddajte.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
2.7.  Matjaž in Tadeja Gnezda  Nevenka Malavašič in Ema Kavčič

9.7.   ?  ?
16.7.   ?  ?

Pogrebne maše za julij  Vilma Kunc

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

Oznanila od 2.7.2017 do 16.7.2017, Leto XIII. št. 14/310
SVETA BRATA CIRIL IN METOD, slovanska blagovestnika

Njun god obhajamo 5. julija. Prvi slovanski papež, sedaj že svetnik, Janez Pavel
II. Je poudarjal, da mora Evropa dihati z obema polovicama pljuč. S tem je hotel
povedati, da sta enako pomembna Zahod in Vzhod naše stare celine. Zato je ob
svetem  Benediktu,  Sinu  Zahoda,  za  sozavetnika  Evrope  ob  koncu  leta  1980
razglasil  sveta  brata  Cirila  in  Metoda,  blagovestnika  Slovanov,  narodov
evropskega Vzhoda. Slovanskim narodom sta bila Sveti Ciril in Metod ne samo
blagovestnika – oznanjevalca evangeljske resnice o enakosti vseh narodov pred
Bogom,  ampak  tudi  utemeljitelja  njihove  kulture.  Pri  misijonskem  delu  med
Slovani sta se zavzemala za rabo domačega jezika v bogoslužju in vzgajala sta
domače duhovnike. 

Njuno rojstno mesto je bil Grško mesto Solun, pomembno vojaško in trgovsko
središče Bizantinskega cesarstva. Njun oče je bil namestnik Solunskega vojvoda.
Okolica  Soluna je  tedaj  bila  povečini  slovanska,  zato  sta  se  brata  v  mladosti
naučila slovanskega jezika. Imeni Ciril in Metod sta njuni samostanski imeni. Ciril,
ki se je rodil proti koncu leta 826 ali v začetku leta 827, je pri krstu dobil ime
Konstantin,  njegov starejši  brat, rojen okoli  leta 812, pa je bil  krščen na ime
Mihael. Ta je po končanih študijih dobil službo cesarskega namestnika v pokrajini
ob reki Strumi, toda zaradi političnih razprtij se je umaknil v samostan na goro
Olimp, kjer je dobil meniško ime Metod. Konstantin se je šolal v Carigradu, se
zaročil z božjo Modrostjo, bil posvečen v duhovnika ter postal profesor na visoki
šoli v Carigradu, zato se ga je prejel vzdevek Filozof. 

Carigrajski  dvor  je  učena  in  pobožna  solunska  brata  pošiljal  na  razna
posredniška pota.  Jeseni  862 je  prispelo  v  Carigrad odposlanstvo Moravskega
kneza Rastislava o prošnji, naj jim pošljejo misijonarje, ki bodo oznanjali evangelij
v  slovanskem  jeziku.  Cesar  Mihael  je  za  to  poslanstvo  izbral  Konstantina  in
Metoda, ki sta znala slovanski jezik. 


