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

DUHA   Jan 20,19-23
 Evangelij po Janezu

  Mašni nameni od 20.5.2018 do 26.5.2018:
nedelja, 20.5. Bernardin Sienski, duhovnik

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

Binkoštni
ponedeljek, 21.5.

Marija Mati Cerkve, praznik
 8h  Vinko Treven, obletna in starši, Rovte 6
19h  Pavel Šemrov, dano Zbilje

torek, 22.5. 18h – srečanje birmovalca z birmanci, botri in starši
19h  Zalejški, Rovte 4

sreda, 23.5. Janez de Rossi, duhovnik; Mihael, kmet
19h – za zdravje, Petkovec 15

četrtek, 24.5. Marija, pomočnica Kristjanov, Marija pomagaj, praznik
18h – spovedovanje za starše birmancev in botre
19h  Marjanca Blažič in Jože, godovna, Rovte 83

petek, 25.5. Sv. Beda Častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj
19h  Adrijana Albreht, umrla v Argentini

sobota, 26.5. Sv. Filip Neri, duhovnik; Zaključek birmanske devetdnevnice
 7h  Janez Menard, Rovte 64

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

20.5.  Birmanci  Birmanci
21.5.  8h – Marija Lukančič  19h – Birmanci 
27.5.  7h – Maja Nagode in Vilma Kunc    9h – Birmanci
31.5.  8h – Franja Tušar in Vilma Kunc  19h – Helena Rupnik in Marja Čuk
3.6.  Veronika Kavčič in Tadeja Gnezda Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za mesec maj  Cilka Jereb
Pogrebne maše za mesec junij  Mojca Skvarča

 Ministriranje:
Teden od 20.5. do 27.5. Blaž in Gašper Lukančič
Teden od 27.5. do 3.6. Matic in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 14, od 19.5. do 25.5.  sk. 15, od 26.5. do 1.6.  sk. 16, od 2.6. do 8.6.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu 

Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: JEZUS NAROČI KRŠČEVATI V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA 

DUHA   Mt 28, 16-20

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 27.5.2018 do 3.6.2018:
nedelja, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, god

 7h – za farane
 9h – po namenu birmovalca
(birmovalec dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof)

ponedeljek, 28.5. 19h  starši, Ludvik in Marija Trepal in brat Janez, obletna, 
dano iz Vrhnike

torek, 29.5. Sv. Maksim Emonski, škof
19h  Arhar, Rovte 104d

sreda, 30.5. Sv. Kancijan, Kancij in Kancijanija, mučenci
19h  Ivana Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

četrtek, 31.5. Sveto Rešnje Telo in Sveto Rešnja Kri, slovesni in 
zapovedani praznik; Praznik Marijinega obiskanja
 8h – za farane
19h  Andrej Merlak, obletna, Rovte 48
Sklep Šmarnične pobožnosti

petek, 1.6. 
Prvi petek

Začetek pobožnosti Vrnic
19h  Viljema Treven, godovna in Janez Treven, Petkovec 38

sobota, 2.6. 
Prva duhovniška

Sv. Marcelin in Peter, mučenca
17h – za srečen zakon

nedelja, 3.6. 9. Nedelja med letom
Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
 7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h  starši in brat Konrad Petkovšek, Zdravka in Franc 

Trpin, Rovte 18b
 ********************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ko bomo to večkrat storili, bomo opazili, da se nam življenje spreminja.
Toda Frančišek hitro poudari, da spreobračajoče delovanje Svetega Duha
ni čarovnija. Ne zgodi se kar tako. Pri tem imamo ključno vlogo. »Če se
bomo  popolnoma  odprli  delovanju  ognja  Svetega  Duha,  nam  bo  vlil
poguma in gorečnost, da bomo vsem oznanjali Jezusa«. Toda »če Cerkev
ni deležna tega ognja in je ne vname, postane hladna ali komajda mlačna,
nesposobna dajati življenje, ker jo sestavljajo hladni ali mlačni kristjani«. 

Ta nauk ni nekaj novega. Sega vse do Jezusa in apostolov. Toda, ker
smo tako nagnjeni k skušnjavi, da bi Svetega Duha potisnili ob stran, se
moramo zavestno odločati. Pozorni moramo biti na to, kako živimo, sicer
tvegamo, da nas bodo pogoltnile vsakodnevne obveznosti. 

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V ponedeljek 21. maja je po sveti maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Po binkoštnem prazniku začenjamo v liturgiji »Čas med letom«. Pri 

delavniških mašah beremo berila iz Lekcionarja: Berila in evangeliji 
delavnika 2 (leto II).

* Na binkoštni ponedeljek v slovenski cerkvi praznujemo praznik: Marije 
Matere Cerkve. Sveti  maši bosta ob 8h in 19h. Šmarnice bodo pri 
večerni sveti maši. 

* V torek 22. maja je ob 18h v cerkvi srečanje za birmance, starše 
in botre z gospodom birmovalcem, ljubljanskim pomožnim škofom dr.
Francem Šuštarjem. Sveta maša in Šmarnice bodo ob 19h.

* Na praznik Marije Pomočnice Kristjanov, 24. 5., od 18h dalje bo 
prilika za sveto spoved za starše in botre birmancev.
Spovedovanje birmancev bo za 9. razred v četrtek, namesto verouka, za 
8. razred pa v petek namesto  verouka. 1. razred v petek nima verouka. 

* V soboto 26.maja, zadnji dan devetdnevnice bo  maša in šmarnice
ob 7h zjutraj. Pri maši boste birmanci prejeli birmanske listke, 
katere boste v nedeljo prinesli s seboj k birmanski maši. To je 
dokazilo, da ste na birmo pripravljeni.

* Na dan, 27.5., to je na praznik Svete Trojice bo jutranja maša ob 
7h. Ob 9h je sveta maša po namenu birmovalca. 
Na dan birme popoldne ni Šmarnic.

* V ponedeljek 28. 5. je po večerni maši priprava na zakrament 
Krsta za starše in botre. Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka in 
Družinsko knjižico, botri pa potrdilo za botra, če ste iz druge župnije.

* V četrtek, 31. 5., zadnji dan meseca maja obhajamo slovesni in 
zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. 
Sveti maši bosta ob 8h in 19h, ko bomo sklenili Šmarnično pobožnost

* Za prvi petek v mesecu juniji, 1. 6., bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V nedeljo 3. 6. je sveta maša ob 7h zjutraj. Po njej bo Telovska 
procesija, če bo ugodno vreme, po običajni poti. Tisti, ki ste zadolženi 
za potek procesije, poskrbite za sodelovanje pri njej.

* V soboto 2.6. je ob 11h obletna maša v Kočevskem Rogu pod Krenom. 
Odhod avtobusa ob 7h zjutraj, prijavite se na Jur Bus tel: 041 721 997.

* Romanje BIS na Brezje bo v soboto 16.6. ob 7h.Prijave v župnišču
* Prenova v Duhu Dolnji Logatec vabi v nedeljo  27. 5. ob 19.h, k sveti 

maši za ozdravitev družinskega debla. Gost bo karizmatik Donald Turbit 
iz ZDA . Po sveti maši bo slavljenje in molitev nad posamezniki.

* Tiskovna konferenca za predstavitev ponatisa knjige spominov Janeza 
Hladnika bo v galeriji Družine v Ljubljani v torek, 29. maja ob 12. uri.

* Na radiu Ognjišče bo v oddaji moja zgodba 27. maja ob 20h predstavitev
življenja in delo msgr Janeza Hladnika, 17. junija ob 20h pa tudi v oddaji 
moja zgodba pogovor kako je nastajal ponatis knjige.

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

Oznanila od 20.5.2018 do 3.6.2018, Leto XIV. št. 10/333

NAPOLNITE SE S SVETIM DUHOM
Šest  tednov po veliki  noči  je  bilo  gotovo burnih za  Jezusove učence.

Vstali Jezus se jim je štirideset dni še prikazoval ter jih pripravljal, da so šli
v svet in oznanjali  evangelij.  Nato jim je tik pred vnebohodom obljubil
nekaj še večjega. »Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh
krščeni v Svetem Duhu... Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad
vas« (Apd 1,4.5.8). 

Obljuba se je uresničila čez deset dni na judovski binkoštni praznik. Sredi
tulečega in divjega vetra ter skrivnostnih gorečih jezikov so bili apostoli
»napolnjeni svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je
Duh dajal izgovarjati« (Apd 2,4). Kot je obljubil Jezus, se je zgodilo nekaj
presunljivega in njihovo življenje se je za vedno spremenilo. 

Peter je množici, ki se je zbrala tisti dan, povedal, da to, čemur so bili
pravkar priče, ni namenjeno le apostolom. »Zakaj obljuba velja vam in
vašim otrokom, ki so daleč« (Apd 2,39). Vsak izmed njih – in vsak izmed
nas – se lahko napolni s Svetim Duhom. Ta mesec, ko se pripravljamo na
binkošti, bi se bilo dobro vprašati, kaj pomeni, da se lahko mi, ki »smo
daleč« napolnimo s Svetim Duhom.

»Ustvarjalna moč« Svetega Duha. Po besedah papeža Frančiška je
Sveti Duh »Živa in delujoča navzočnost Boga v nas« (Angelovo češčenje
14. avgusta 2016). Njegovo bližino imenuje »ustvarjalna sila, ki očiščuje in
prenavlja... nas spreminja od znotraj in nas poživlja, da zmoremo ljubiti«. 

Frančišek govori, da Sveti Duh spreobrača srca in Cerkev – opominja nas
o moči vere, da spet na novo začutimo Boga. Tako prenavljanje je lahko
dovolj vplivno, da nam spreobrne srce in nas nauči ljubiti ljudi, ki jih pred
tem ne bi mogli imeti radi. Njegova prenavljajoča in spreobračajoča moč
nam pomaga, da se upremo skušnjavi in sprejmemo Jezusa. >>


