
9. Nedelja med letom
Evangelij: SIN ČLOVEKOV JE GOSPOD TUDI SOBOTE Mr 2,23-3,6
 Evangelij po Marku
Neko soboto je šel Gospod skozi žitna polja in njegovi učenci so spotoma začeli smukati
klasje. Farizeji so mu govorili: »Glej, kaj delajo v soboto. To ni dovoljeno!« Rekel jim je:
»Ali niste nikoli brali, kaj je stóril David, ko je zašel v stisko in je bil lačen sam in tisti, ki
so bili z njim? Kako je ob času vélikega duhovnika Abjatárja stopil v Božjo hišo in jedel
posvečene hlebe, ki  jih smejo jesti  samo duhovniki, in jih dal  tudi tistim, ki so bili  z
njim?« Nato jim je govóril:  »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi
sobote. Zato je Sin človekov tudi gospodar sobote.«
Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil človek, ki je imel suho roko. Prežáli so nanj, ali
ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili. Tedaj je rekel možu s suho roko: »Vstani in stopi
v sredo!« Njim pa je rekel: »Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali
uničiti?« Ti pa so molčali. Jezno jih je premeril z očmi in žalosten nad zakrknjenostjo
njihovih src rekel človeku: »Iztegni roko!« Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena. In
farizeji so takoj odšli in se s herodovci posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili.

  Mašni nameni od 3.6.2018 do 9.6.2018:
nedelja, 3.6. 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
ponedeljek, 4.6. Sv. Kirin iz Siska, škof in mučenec

19h  Jože Glogovšek, obletna, Petkovec 24
torek, 5.6. Sv. Bonifacij, škof in mučenec

19h vsi  Pirih, Rovte 82g
sreda, 6.6. Sv. Norbert, škof

19h  iz družine Šemrov, Rovte 100a
četrtek, 7.6. 19h  Adrijana Albreht, Rovte 131
petek, 8.6. Srce Jezusovo, slovesni praznik

19h  Jožef Dolenc umrl v Žireh
sobota, 9.6. Marijino brezmadežno srce

 9h – maša na Vrhu sv. Trije Kralji

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

3.6.  Veronika Kavčič in Tadeja Gnezda Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
10.6.  Tadeja Gnezda in Ema Kavčič  Jerneja Kunc in Maja Nagode
17.6.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Branka in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec junij  Mojca Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 16, od 2.6. do 8.6.  sk. 17, od 9.6. do 15.6.  sk. 18, od 16.6. do 22.6.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu 

10. Nedelja med letom
Evangelij: HUDI DUH BO PREMAGAN Mr 3, 20-35

Evangelij po Marko

 Mašni nameni od 10.6.2018 do 17.6.2018:
nedelja, 10.6. 7:30h – za farane

10h  Franc Cigale in Marija Cigale, obl., Rovtarske Žibrše 20
ponedeljek, 11.6. Sv. Barnaba, Apostol

19h  iz družine Skvarča, Rovte 7
torek, 12.6. 19h  Dolencovi, Rovte 13
sreda, 13.6. Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj

19h  Tončka Treven, godovna  in Jože, Petkovec 11b
četrtek, 14.6. Sv. Valerij in Rufin, mučenca

19h vsi  Rožmanovi, Rovte 48
petek, 15.6. Sv. Vid, mučenec

19h na Petkovcu – v čast sv. Vidu za odvrnitev hude ure
sobota, 16.6. Beno in Gvido, škofa

50 jubilejno srečanje bolnih, invalidov in starejših na Brezjah
9h – maša na Vrhu sv. Trije Kralji

nedelja, 17.6. 11. Nedelja med letom; Zaključek veroučnega leta
7:30h – za farane
10h  Adolf Logar, sorodniki

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

Še enkrat si  oglejmo rimsko bojno opremo. Na zunanjem delu sandal so bili
majhni žebljički, ki so vojaku omogočali varen korak tudi na zelo spolzkih tleh.
Njegov ščit je bil velik – skoraj kot vrat.  Če so se vojaki postavili  drug poleg
drugega, so s ščiti  ustvarili  skoraj  neprobojno steno, ki  jo puščice niso mogle
predreti. Čelada je bila izdelana iz debelega močnega usnja ter je odlično varovala
vojakovo glavo. 

Kadar nas zamika, da bi se prepustil jezi, tekmovalnosti, zavisti ali podobnemu,
prosimo Svetega Duha, naj nas prežame s Kristusovim mirom. Takose bomo z
nigami vkopali v sveto  zemljišče. Ko se bomo počutili kot zguba, se zatecimo v
dar vere, ki smo ga prejeli pri krstu. Naj nas vera spomni, da ni »nobene obsodbe
za tiste, ki  so v Kristusu« (Rim 8,1). in ko bomo podvomili  o božji  dobroti ali
ljubezni,  se  spomnimo  čelade  odrešenja,  ki  nam  lahko  pomaga  preizkušati
duhove, da bomo razlikovali resnico in laž (prim.1 Jn 4,1).
Ubranimo se Sveto pismo nam obljublja: »Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se
uprite in bo od vas pobegnil. Približajte se Bogu in se vam bo bližal«Jak4,7-8). 
Z Božjo bojno opremo se lahko zavarujemo pred hudičevimi spletkami. Tako se
bomo tudi bolj približali Gospodu. Resnično lahko zmagamo v boju za razum. Zato
si nadenimo bojno opremo in se ubranimo. 

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* 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 torek, 5. 6. je ob 20h srečanje zakonske skupine.
* V sredo, 13. 6. je ob 20h srečanje za člane ŽPS. Tema srečanja za mesec junij: 

Župnija, spremljevalka staršev.
* V petek, 15. 6. obhajamo god Svetega Vida, mučenca. Ta dan bo maša 

ob 19h na  Petkovcu za odvrnitev hude ure. Po maši je blagoslov vode za 
kropljenje.

* V soboto, 16. 6. je 50 jubilejno, naše pa 25. jubilejno romanje bolnih, 
invalidov in starejših na Brezje. Prijave v župnišču po večerni maši ali 
Ronko, tel 040 522 140. 
Odhod avtobusa je ob 7h zjutraj iz pred cerkve. Večernice bodo v 
župniji Sora pri Medvodah.

* V nedeljo 17. 6. bomo pri obeh mašah sklenili letošnje veroučno leto. 
Po maši bo v cerkvi razdelitev spričeval.

* Prenova v Duhu Dolnji Logatec vabi v nedeljo  17. 6. ob 19.h, k sveti maši za 
ozdravitev družinskega debla. Po sveti maši bo slavljenje in molitev nad 
posamezniki.

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

Vabilo
Župnija Rovte, Krajevna skupnost Rovte, Goriška Mohorjeva družba in 
Založba Družina vabimo na slovesnost ob ponatisu pred štiridesetimi leti
prepovedane knjige spominov msgr. Janeza Hladnika: »Od Triglava do 
Andov« v nedeljo 24. junija:
Ob 15h v cerkvi Sv. Mihaela v Rovtah sveta maša s somaševanjem 
duhovnikov vodi upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres.
Po sveti maši bo v domu Krajanov Rovte razstava o življenju msgr.  
Janeza Hladnika in predstavitev knjige s kulturnim programom. 
* Vsi ki ste svoj dar za knjigo že namenili ali ga še želite dati in bi knjigo radi 

imeli, le to lahko storijo v župnišču po večerni maši ali po dogovoru, kjer lahko 
knjigo za dar tudi prejmete.

 Ministriranje:
Teden od 3.6. do 10.6. Anže Treven, Urban in Andraž Kavčič
Teden od 10.6. do 17.6. Monika Skvarča in Urška Hodnik

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

Oznanila od 3.6.2018 do 17.6.2018, Leto XIV. št. 11/334
UBRANIMO SE!

Satanov cilj je bil preprost: »Če bom Jezusa lahko spravil do tega, da bo grešil,
se bo resnica izgubila in popolnost bo omadeževana.« Seveda mu je spodletelo.
Jezus  nikoli  ni  podlegel  njegovim spletkam.  Tudi  v  vrtu  Getsemani,  ko  ga  je
poskušal prepričati, da bi skrenil s svoje poti na Križ, Jezus ni klonil: »Moj Oče, če
je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor
ti« (Mt 26,39). 
Božja  bojna  oprema Apostol  Pavel  je  vojaške  izraze  navezal  na  krščansko
življenje. Želel je, da bi se verniki naučili obdržati temeljno duhovnost, da bi lahko
ostali blizu Boga in dovolili Svetemu Duhu delovati v sebi. Menil je, da si morajo
zavarovati oči, ušesa, razum in srce. 

Če bi bil Pavel tukaj, bi nam verjetno naročil, naj za vsako ceno zaščitimo razum
domače zemlje. Rekel bi nam, naj zlobnim mislim nikoli ne dovolimo, da bi se
udomačile pri nas. Spodbujal bi nas, naj se varujemo tudi v vsakdanjem življenju,
v slehernem trenutku. 

S primero božje bojne opreme in podobami iz hebrejskega Svetega pisma je
Pavel povezal šest ključnih duhovnih sredstev s šestimi kosi orožja in ustvaril pas
zvestobe (prim.Iz 11,5), oklep pravičnosti (prim.Iz 59,17), obuvala pripravljenosti
za  oznanjevanje  vesele  novice  (prim.Iz  52,7)  ščit  vere  (prim.Ps 28,7),  čelado
odrešenja (prim.59,17) in nazadnje meč Duha, ki je Božja beseda (prim.Iz 49,2).
Seznam lahko skrčimo na tri jasne obrambne črte: krščanski značaj, Božjo milost
in mir ter njegovo besedo. Oglejmo si jih malce podrobneje. 
Milost in mir Še eno obrambno črto ustvarimo, ko se učimo zanašati na posebne
Gospodove darove. Krepostno življenje temelji na našem sodelovanju, bistvo  te
obrambne  črte  pa  je  Božja  vloga.  Pavel  je  govoril,  da  moramo  biti  dobro
podkovani v prinašanju evangelija miru, nadeti pa si moramo tudi ščit vere in
čelado odrešenja. Te podobe so povezane s hrepenenjem Svetega Duha, da bi
nas napolnili z milostjo in mirom, da se ne bi počutili, kakor, da se sami bojujemo
s skušnjavo. >>


