
6. Velikonočna nedelja – Nedelja turizma
Evangelij: KDOR ZARES LJUBI, ŽIVLJENJE DA ZA SVOJE PRIJATELJE   Jan 15,9-17

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 6.5.2018 do 12.5.2018:
nedelja, 6.5. 7:30h – za farane

10h  Jože in Gabrijela Kržišnik, Rovte 5a
14h – Šmarnična pobožnost in Litanije MB z blagoslovom

ponedeljek, 7.5. 
prošnji dan

Flavija Domitila, mučenka
19h  starši in brat Konrad Petkovšek in Zdravka in Franc 

Trpin, dano iz Gorenje vasi
torek, 8.5. 
prošnji dan

Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik
18:30h začetek prošnje procesije od Petrovčeve kapele v 

cerkev na Petkovcu;  Marija Lazar, obletna, Rovte 26
sreda, 9.5. 
prošnji dan

Sv. Katarina Bolonjska, devica
19h  Konrad Petkovšek, Rovte 18

četrtek, 10.5. Gospodov vnebohod, slovesni praznik
8h  Pavel Lukan, obl. in  Francka Koščak, obl., Rovte 129a
19h - za trdnost v veri in za duhovno zdravje, Rovte 50b

petek, 11.5. Odo Clumyjski, opat
19h  Franc Jereb, obl. in Marija in Terezija Pivk, Rovte 35

sobota, 12.5. Sv. Leopold Mandić, duhovnik
19h  Terezija Pivk in  starši Jereb, obletna, Rovte 35

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

GOSPODARSTVO: 
- Razsvetljava v cerkvi, menjava žarnic.
- Skrb za vzdrževanje  župnijskih stavb.
- Skrb za dolgoročno ekonomsko preskrbljenost župnije.
- Skrb za župnijski inventar.
- Dobro premišljeni projekti v župniji.
- Skrb za urejenost okolice župnijske cerkve in župnišča, košnja trave,

obrezovanje žive meje, spravilo raztresenega peska po posipanju v 
zimskem času.

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

6.5.  Marija Lukančič in Franja Tušar  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
8.5..  18:30h na Petkovcu – Veronika Kavčič
10.5.  8h Vilma Kunc in Franja Tušar 19h Helena Rupnik in Mojca Skvarča
13.5.  Matjaž Gnezda in Ema Kavčič  starši prvoobhajancev
20.5. Veronika Kavčič in Marija Lukančič  Jerneja Kunc in Maja Nagode

Pogrebne maše za mesec maj  Cilka Jereb

7. Velikonočna – Nedelja sredstev družbenega obveščanja
Evangelij: VERNIKI NAJ BODO ENO, KAKOR STA OČE IN SIN ENO    Jan 17,11b-19

Evangelij po Janezu
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani jih v svojem 
imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih 
varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih 
se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, 
vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izróčil 
sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem 
od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso 
od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. 
Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se 
posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.«

 Mašni nameni od 13.5.2018 do 20.5.2018:
nedelja, 13.5. Fatimska Mati božja

7:30h – za farane
10h slovesnost prvega svetega obhajila 
sveta maša  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
14:30h – Šmarnična pobožnost in Litanije MB z blagoslovom

ponedeljek, 14.5. Bonifacij, mučenec
19h  Amalija Merlak, obletna, Rovte 48

torek, 15.5. Zofija (Sonja), mučenka
Svetovni dan družine
19h  Vladimir Žerjal, trideseti dan, Podpesek

sreda, 16.5. Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
19h  Ivan in Ivanka Cigale, godovna, Rovte 104d

četrtek, 17.5. Sv. Jošt, puščavnik
19h  Tončka in Jože Treven, Petkovec 11b

petek, 18.5. Janez I., papež in mučenec
Začetek birmanske devetdnevnice
19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130

sobota, 19.5. 19h – za vse pobite domobrance, Rovte 96
nedelja, 20.5. Binkoštna nedelja, sloveni praznik

Bernardin Sienski, duhovnik
Konec Velikonočnega časa
7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, duhovnik in misijonar, obl., Rovte 29
14h – Šmarnična pobožnost in Litanije MB z blagoslovom

 Ministriranje:
Teden od 6.5. do 13.5. Andraž in Urban Kavčič, Anže Treven, Monika Skvarča
Teden od 13.5. do 20.5. Matej Gnezda in Lovro Benedičič



Ostala oznanila
* Šmarnice so ob delavnikih med sveto mašo, ob nedeljah pa  ob 14h v cerkvi kot 

samostojno bogoslužje.
* V torek 8. maja je začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapelici ob 

18:30h v cerkev na Petkovcu. Tam bodo tudi šmarnice. To je še tretja 
prošnja  procesija pred praznikom Gospodovega vnebohoda, v kateri molimo ne 
samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov drugega človeškega dela, 
za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk.

* V torek 8. 5. je ob 20h v župnišču srečanje zakonske skupine. 
* V četrtek 10. 5. obhajamo slovesni praznik Gospodovega Vnebohoda. 

Maši bosta ob 8h in 19h. Šmarnice bodo pri večerni maši. Kip vstalega 
Zveličarja odnesemo iz oltarja.

* V četrtek 10. maja je ob 16h srečanje vseh birmancev iz 8 in 9 skupine
skupaj. Dogovoriti se moramo za sodelovanje pri maši na dan birme in v času 
devetdnevnice.

* V petek, 11. maja ob 18h  je spovedovanje prvoobhajancev in staršev. 
Na razpolago bo tudi tuj spovednik.

* Na sedmo velikonočno nedeljo, 13. 5. je pri maši ob 10h slovesnost 
prvega svetega obhajila. To nedeljo bodo Šmarnice ob 14:30h.

* V nedeljo, 13. maja bo v dvorani stare šole ob 19h predstavitev knjige 
gospe Mojce Treven z naslovom: »Grenki spomini z Vrha Svetih Treh 
Kraljev.« Gost večera bo tudi zgodovinar dr. Stane Granda.

* V ponedeljek 21. maja po sveti maši je srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Podelitev zakramenta Svete birme bo v župniji zadnjo nedeljo v maju, na 

praznik Svete Trojice, 27. maja ob 9h dopoldne.
* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 

kapeli doma Marije in Marte.
Slovesnost ob ponatisu knjige msgr. Janeza Hladnik »Od Triglava do 
Andov« bo v nedeljo 24. junija. Ob 15h bo somaševanje vodil upokojeni 
ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, po njej bo v Domu krajanov Rovte, 
predstavitev razširjena izdaja ponatisa knjige s kulturnim programom. 
Knjiga kot zgodovinski zapis, spada med pomembnejši zapis nekega 
preteklega časa. Kljub dejstvom, da je Hladnik živel in delal v zelo 
oddaljeni deželi nam dokaj pristno prikaže življenje v naši župniji in 
širše v Sloveniji. Lepo ste povabljeni k donaciji za izdajo knjige.
NLB d.d. SI56 0202 5009 2511 429 Namen:Donacija Sklic:SI00 2018-1
Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 12, od 5.5. do 11.5.  sk. 13, od 12.5. do 18.5.  sk. 14, od 19.5. do 25.5.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu

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

Oznanila od 6.5.2018 do 20.5.2018, Leto XIV. št. 9/332

KAKO PA LAHKO JAZ POMAGAM V ŽUPNIJI, 2. del
V župniji poteka več dejavnosti, ki jih opravljajo laiki. Čim več 
sodelovanja laikov, bolj je župnijsko občestvo živo in dejavno. 
Področja, kjer se laiki udejstvujejo so: Bogoslužje, Karitativna 
dejavnost, oznanjevanje, skrb za živo občestvo, gospodarstvo, 
župnijska pisarna. 
SKRB ZA ŽIVO OBČESTVO:
- Usposabljanje za vodenje različnih skupin dejavnosti v župniji.
- Spodbujanje za medsebojno zaupanje med verniki in potrjevanje le-

tega.
- priprava piškotov, peciva, drugih prigrizkov za župnijske dogodke, 

goste v župnišču.
- Povabilo župnika na kosilo.
- Srečanje družin, zakoncev, starejših članov župnijskih skupin.
- Agape in druženje župljanov po sveti maši.
- Sprejemanje majhnih otrok in mladih družin pri bogoslužju.
- Prizadevanje vseh župnijskih skupin, da ostanejo odprte za nove 

člane in rast.
- Medsebojna pomoč in podpora.
- Mladinski centri.
- Dobri medsebojni odnosi med člani občestva in topla dobrodošlica 

novim župljanom.
- Usposabljanje na katehetsko pastoralni šoli, orglarski šoli in 

posredovanje znanja v župniji.
- Organizacija dogodkov, slovesnosti, protokola.
- Povezovanje s širšimi kulturniki in družbenim življenjem v župniji.
- romanja in priložnostni dogodki. >>

http://zupnija.rovte.eu/

