
21. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS OBLJUBI PETRU KLJUČE KRALJESTVA                 Mt 16,13-20 
Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 27.8.2017 do 2.9.2017:
nedelja, 27.8. Sv. Monika, mati sv. Avguština

7:30h – za farane
10h  Karolina Bizjak, obletna in  Cekcovi, Rovte 27

ponedeljek, 28.8. Sv. Avguštin, škof in Cerkveni učitelj
19h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a

torek, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika, god
19h  Janez Treven, trideseti dan, Petkovec 46

sreda, 30.8. Feliks, mučenec
19h  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a

četrtek, 31.8. Sv. Rajmund Nonat
19h  Janez Kogovšek, godovna, Rovte 118

Prvi petek, 1.9. Sv. Egidij(Tilen), opat
Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah, praznik
19h  Marija Čuk, obletna, Rovte 84

sobota, 2.9.
Prva Duhovniška

Sv. Marjeta, devica in mučenka
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
19h  Terezija Reven, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 34

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

Takšni učenec se opravičuje na lažni način! Ali:  ob koncu leta, ko ocenjujem
liturgični zvezek, ima v zvezku učenec nekaj listkov, pa samemu sebi  laže in
katehetu pripoveduje pravljice, da je vedno bil pri nedeljski maši, da je pozabil
nalepit listke... Ne opravičuj sebe na lažni način! 

V Evangeliju večkrat beremo: »Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci...« Tako
kot  je  šel  Jezus  s  svojimi  učenci,  gre  tudi  katehet  s  svojimi  učenci  skozi
katehetsko leto in želi, da se ne bi zastonj trudili – želi, da bi bilo kaj duhovnega
uspeha od njegovega dela, zato si moramo vsi prizadevati: starši, veroučenci in
kateheti.  Jezus v Evangeliju naroča: »Hodi za menoj.« (Mr 8,34). Mi bi rekli:
učenec in učenka veroučne šole, tudi  njuni  starši  -  govori  Jezus -, hodite za
menoj v tem veroučnem letu, da ne bo po birmi vsega konec, da Jezus ne bo
nikogar grajal, kakor Jezus pravi v  Evangeliju: »Ti ne misliš, na to, kar je Božje,
ampak na to, kar je človeško, zato proč od mene«(Mr 8,33), ampak da bo Jezus
z nami zadovoljen, da mu bomo, »iz svojih del pokazali vero.« (Jak 2,18). 

Molitev: O Bog , Tolažnik, Sveti Duh, razsvetli nam  pamet, da se bomo lahko
učili, kar nam je potrebno za sedanje življenje in večnost. Vodi naša srca, da
bomo starše, učitelje in katehete spoštovali, ljubili in poslušali. Utrdi našo voljo,
da bomo njihove nauke in opomine radi spolnjevali. Odvrni od nas vse, kar te
žali in navdihuj nas k vsemu, kar je tebi všeč. Daj našemu delu svoj blagoslov,da
bomo svoje dolžnosti zvesto spolnjevali in zaslužili večno srečo v nebesih. Amen.

22. Nedelja med letom
Evangelij: ODPOVED NAS PRIVEDE K JEZUSU                                         Mt 16,21-27

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 3.9.2017 do 10.9.2017:
nedelja, 3.9. Sv. Gregor Veliki, papež in Cerkveni učitelj

7:30h – za farane
15h – za zdravje, srečanji BIS,mašuje gospod Janez Kompare

in  Anton, Ivanka in vsi  iz družine Šinkovec, 
obletna, Rovte 112

ponedeljek, 4.9. Rozalija, devica; Irma, devica
19h  Rozalija Trček, godovna, Rovte 114

torek, 5.9. Sv. Mati Terezija, redovnica
sreda, 6.9. Zaharija, prerok

19h  starši Kogovšek, Franc Kogovšek in Marija Kamin,
         obletna, Rovte 50a

četrtek, 7.9. Regina, devica in mučenka
19h  Minka Treven, Petkovec 11a

petek, 8.9. Rojstvo Device Marije, praznik
  8h  Rozalija Trček, godovna, Rovte 114
19h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124

sobota, 9.9. Sv. Peter Klaver, duhovnik
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 10.9. 23. nedelja med letom - Katehetska
Nikolaj Tolentinski, spokornik
7:30h – za farane
10h  Bogomir Mikuž, obletna, Rovte 30

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

27.8. Tadeja Gnezda in Marja Čuk  Helena Rupnik in Meta Malavašič
3.9. Nevenka Malavašič, Veronika Kavčič 15h Starejši farani
8.9. 8h Vilma Kunc in Franja Tušar 19h Mojca Skvarča in Maja Nagode
10.9. Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Klemen Jereb

Pogrebne maše za Avgust  Jerneja Kunc
Pogrebne maše za September  Nevenka Malavašič

 Ministriranje:
Teden od 27.8. do 3.9. Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 3.9. do 10.9. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 22, od 26.8. do 1.9. sk. 23, od 2.9. do 8.9. sk. 24, od 9.9. do 15.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V ponedeljek 28. 8. je po sveti maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Za prvi petek v mesecu septembru, 1. 9. 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 septembru, 2. 9. bomo po večerni maši, zmolili litanije 
Matere božje, molili za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Srečanje bolnih, starejših in invalidov bo v nedeljo 3. septembra ob 
15h. Srečanje bo zaradi zadržanosti gospoda Mira Šlibarja vodil župnik iz 
Dolnjega Logatca, gospod Janez Kompare. Od 14:30h bo prilika za sveto 
spoved. Med mašo bo možno prejeti bolniško maziljenje. Po maši je še 
družabno srečanje v prizidku župnišča. Srečanje pripravlja Župnijska 
Karitas Rovte in se tudi priporoča dobrim gospodinjam za pecivo in narezek. Le 
tega prinesite v prizidek od 13h do 13:30h. Že v naprej hvala.

* V nedeljo 3.9. ob 10h bo spominska maša v Vranjih pečinah za 
umorjenega zaplaninskega duhovnika + Jožefa Geohelija. 

* Na praznik Marijinega rojstva, 8. 9. bosta maši ob 8h in ob 19h.
* 23. nedelja med letom 10.9. je za župnijo Katehetska nedelja. K njej 

ste še posebej vabljeni veroučenci in njihovi starši.
* Z veroukom bomo pričeli v župniji 11. Septembra
* Spored verouka in delovnih zvezkov (DZV), učbenikov in liturgičnih 

zvezkov (LZV) v veroučnem letu 2017/2018.
Razred Dan Ura Naslov delovnega zvezka

1.r. Petek 15h Praznujemo in se veselimo DZV
2.r. Ponedeljek 16h Praznujmo z Jezusom DZV
3.r. Torek 15h Kristjani praznujemo skupaj DZV
4.r. Četrtek 15h Pot v srečno življenje Kat.
5.r. Torek 16h Znamenja na poti k Bogu Kat.
6.r. Petek 16h Skupaj v novi svet Kat.
7.r. Ponedeljek 15h Kdo je ta

Kdo je ta
Kat.
DZV

8.r. Petek 15h Pridi sveti Duh Kat.
9.r. Četrtek 16h Pridi sveti Duh Kat.

Za vse skupine je obvezen Bogoslužni ali Liturgični zvezek - z Besedo v življenje
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Tisti otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* S torkom 5.9. začne svoja redna srečanja Molitvena skupina Prenova v Duhu v 

Dolnjem Logatcu po večerni sveti maši v kapeli v domu M&M.
  Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič 

Oznanila od 27.8.2017 do 10.9.2017, Leto XIII. št. 18/314
KATEHETSKA NEDELJA

Ob začetku veroučnega leta je po mnogih župnijah katehetska nedelja. Zakaj?
Da se priporočimo Svetemu Duhu, da bi nas razsvetljeval,  da se bomo dobro
pripravili na prvo obhajilo, na birmo, na življenje kristjana. Pri verouku se trudimo
in prizadevamo za to, da vsak učenec veroučne šole postane kristjan, da bi redno
hodil k nedeljski maši, da bi tudi po birmi živel kot kristjan, ne pa zato, da bi po
birmi odvrgel devet let verouka in živel kot pogan. 

Tudi božja beseda nas uči, kako moramo delati in živeti v novem veroučnem
letu. Prerok Izaija pravi: »Gospod Bog mi je odprl uho«! (Iz 50,5). To je prvo
pravilo,  za  vsakega  veroučenca:  vsak  učenec  naj  ima  odprto  uho  pri  vsaki
veroučni uri, da bo veroučno snov najprej slišal. Če klepeta, če ne posluša, kako
naj takšen učenec raste v spoznavanju Boga? Vsak učenec naj ima odprto uho pri
nedeljskih mašah, da bo poslušal pridigo, da bo poslušal in sodeloval pri petju, pri
molitvah. Prerok  Izaija pravi: »Jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj«! (Iz
50,5). Tisti učenec, ki se upira staršem, da ne bo šel k nedeljski maši, k verouku,
naj se uči pri preroku Izaiju in pri Jezusu, ki se ni upiral, ki se ni umaknil nazaj,
ampak je izvršil svoje delo. Prerok Izaija pravi: »Gospod Bog mi pomaga«. (Iz
50,7). Včasih je katerega birmanca strah: »Kako se bom naučil potrebne stvari za
birmo. Ali se bom uspel pripraviti«? Božja beseda je tista, ki opogumlja: »Gospod
Bog mi pomaga pri tej pripravi, Gospod Bog je z menoj, zato se ne smem bati in
plašiti«! Če delam in se trudim za verouk in nedeljsko mašo, potem mi Gospod
pomaga.  Ni  se  mi  treba  bati!  Prerok  še  naprej  pravi:  »Blizu  je  ta,  ki  me
opravičuje«.  Tretje  pravilo  za  letošnji  verouk  je:  »Ne opravičuj  sebe  na lažni
način!«  Kaj  to  pomeni?  Na  primer:  Učenec  veroučne  šole  ne  naredi  domače
naloge,  zato  pusti  delovni  zvezek  doma.  Katehetu  se  opravičuje  in  mu
pripoveduje pravljice, da je zvezek »pozabil« doma, čeprav on sam in katehet
vesta, da zvezka ni pozabil, ampak ni naredil naloge, zato je zvezek pustil doma.


