
11. Nedelja med letom
Evangelij: GORČIČNO ZRNJE ZRASTE V VELIKO DREVO Mr 4,26-34
 Evangelij po Marku
Tisti čas je Jezus rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže
seme v zemljo. Spi ponoči in bedi podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako.
Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad
dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.« In govóril je: »Kako naj ponazorimo
Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je
takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in
postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v
njegovi  senci.« V mnogih takih prilikah jim je govóril  besedo, kakor so jo pač mogli
poslušati. Brez prilike pa jim ni govóril; a svojim učencem je posebej vse razlagal

  Mašni nameni od 17.6.2018 do 23.6.2018:
nedelja, 17.6. Zaključek veroučnega leta

7:30h – za farane
10h  Adolf Logar, sorodniki

ponedeljek, 18.6. Marko in Marcelijan, mučenca
19h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9

torek, 19.6. Gervazij in Protazij, mučenca
19h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

sreda, 20.6. 19h  Pavle Loštrek mlajši, obletna, Rovte 82h
četrtek, 21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine

19h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11
petek, 22.6. Sv. Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenec

19h  Adolf Logar in vsi  Tišlerjevi, dano iz Artič
sobota, 23.6. Sv. Jožef Cafasso, redovnik

18:30h na Petkovcu – za srečen zakon

********************************************************
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
17.6. Cilka Jereb in Marija Lukančič  Branka in Klemen Jereb
24.6.  Veronika in Peter Kavčič 15h Nevenka Malavašič in Matjaž Gnezda
29.6. 8h Franja Tušar in Vilma Kunc19h Helena Rupnik in Matevž Lukan
1.7.  Maja Nagode in Marja Čuk  Tomaž Jereb in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za mesec junij  Mojca Skvarča
Pogrebne maše za mesec julij  Marija Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 18, od 16.6. do 22.6.  sk. 19, od 23.6. do 29.6.  sk. 20, od 30.6. do 6.7.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu 

12. Nedelja med letom
Evangelij: JANEZ JE NJEGOVO IME Lk 1, 57-66.80
Evangelij po Luku
Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, 
da ji je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi dan pa so prišli, da dete
obrežejo, in so mu po očetu hoteli dati ime Zaharija. Njegova mati pa je odgovorila: 
»Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« In rekli so ji: »Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki 
bi mu bilo takó ime.«
Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je deščico in
zapisal: »Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili. Pri tej priči so se mu razvezala usta 
in jezik in je govoril ter hvalil Boga. Strah je obšel vse njihove sosede in po vsem 
judejskem pogorju so govorili o vsem tem. Vsi, ki so to slišali, pa so si vzeli k srcu in so 
govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je bila z njim.« Otrok pa je rastel in 
se krepil v duhu; in bil je v samoti do dneva, ko se je prikazal Izraelu.

 Mašni nameni od 24.6.2018 do 1.7.2018:
nedelja, 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

7:30h – za farane
15h  msgr. Janez Hladnik, somaševanje duhovnikov vodi 

upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres
ponedeljek, 25.6. Viljem, opat; Dan državnosti

 8h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42
torek, 26.6. Vigilij in Pelagij, škofa

19h  Tončka in Jože Treven, Petkovec 11b
sreda, 27.6. Sv. Ema Krška, kneginja, god

19h  Jožefa Kunc, obletna, Rovte 64
četrtek, 28.6. Sv. Irenej, škof in mučenec

19h  Janez Menard, Rovte 66
petek, 29.6. Sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik

 8h  Lojze Kavčič, godovna, Franc in Marjanca Kavčič, obletna
19h  Adolf Logar, sorodniki

sobota, 30.6. Prvi  mučenci rimske cerkve, god
Sklep pobožnosti vrtnic
17h – za srečen zakon

nedelja, 1.7. 13. Nedelja med letom; Nedelja Slovencev po svetu
7:30h – za farane
10h  Milka Turk, Rovtarske Žibrše 7b

Novomašniki  ljubljanske nadškofije:  Primož Meglič,  župnija Ivančna Gorica,
Marko Mrlak, župnija Žiri,  Peter Stele, župnija Komenda, Kapucin  br. Miroslav
Pavšek, župnija Zagorje ob Savi, Cistercijan p. Jona Vene, župnija Ljubljana - Sv.
Peter, bodo prejeli mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici v petek, 29. junija 2018,
ob 9h; Jezuit Marko Pavlič, župnije Kranj. bo posvečen 28. junija 2018 ob 17.30 v
cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani, Tomaž Kunaver,  župnije Ljubljana - Sv. Križ je prejel
mašniško posvečenje v stolnici sv. Justa v Trstu (Italija) 2. junija 2018, ob 17. uri.

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V nedeljo, 17. 6. je pri obeh mašah zaključek veroučnega leta. Po maši

bo v cerkvi razdelitev veroučnih spričeval. Podpisana veroučna spričevala 
veroučenci oddajte do konca meseca junija po mašah v cerkvi ali v poštni 
nabiralnik na župnišču.

* V nedeljo, 24. 6., na praznik Rojstva Janeza Krstnika bosta maši ob 
7:30h in ob 15h. 
Popoldansko mašo bo ob somaševanju duhovnikov vodil za  msgr 
Janeza Hladnika, upokojeni ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton Stres. 
Letos mineva 40 let, odkar je bila prepovedana knjiga spominov msgr. Janeza 
Hladnika: Od Triglava do Andov. Sedaj je ponovno izšla v razširjenem 
ponatisu. 
Po maši bo v Domu krajanov Rovte razstava o življenju msgr. Janeza 
Hladnika in predstavitev razširjenega ponatisa knjige, s kulturnim 
programom. K slovesnosti vabi: Župnija Rovte, Krajevna skupnost 
Rovte Goriška Mohorjeva družba in Založba Družina.
Po predstavitvi bo knjigo mogoče kupiti.
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.
Prav lepo prosimo naše dobre gospodinje za pecivo in narezek, ter 
pijačo. Le to bi prosimo, prinesli na to nedeljo (24. 6.) v Dom Krajanov 
Rovte od 13:30h do 14:30h. Že v naprej hvala.

* V nedeljo 24. 6. ob 20h bodo v cerkvi na Petkovcu pete litanije  Matere božje z 
blagoslovom, po blagoslovu je kresovanje.

* Na praznik apostolov Petra in Pavla bosta maši ob 8h in ob 19h. To je 
tudi dan posvečenja novomašnikov. Nabirka pri obeh mašah, tako imenovani 
»Petrov novčič« je namenjena za naslednika apostola Petra. Z nabirko papež 
podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške Cerkve.

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

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 

kapeli doma Marije in Marte.

 Ministriranje:
Teden od 17.6. do 24.6. Matej Gnezda in Lovro Benedičič
Teden od 24.6. do 1.7. Blaž in Gašper Lukančič

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

Oznanila od 17.6.2018 do 1.7.2018, Leto XIV. št. 12/335
IZKUŠNJA KRHKOSTI IN NEBOGLJENOSTI

Že od prvih stoletij Cerkev mučence slavi na njihov dies natalis, na njihov rojstni
dan za  nebesa. A preden so  prišli  v  nebeško slavo,  so mučenci  prehodili  pot
preganjanja, trpljenja, neuspeha, morda tudi dvomov in nevere. Čeprav je Petru
Jezus sam obljubil, da bo on skala, na kateri bo sezidal svojo Cerkev (Mt 16,18),
prvak apostolov za časa svojega življenja ni  videl,  kako naj bi  se ta napoved
uresničila.  Podobno  tudi  Pavel  v  ječi  ni  vedel,  kakšna  bo  usoda  majhnih
krščanskih skupnosti, ki jih je ustanovil po Sredozemlju.

Kljub temu, da je bil konec njunega življenja navzven popoln polom in neuspeh,
mislim, da sta Peter in Pavel mogla umreti srečna in uresničena. Kajti sreča je več
kot uspeh. Uspeh izhaja iz spoštovanja, iz občudovanja, iz priznanja, ki nam ga
namenjajo drugi, sreča pa je globinsko spoznanje, da živimo in izpolnjujemo svoje
poslanstvo. Tako Pavel pred smrtjo piše: »Dober boj sem izbojeval, tek dokončal,
vero ohranil (2 Tim 4,7). Čeprav ga čaka smrt, Pavel ve, da so njegovo življenje,
načrti  in  uspehi  nepomembni  v  primerjavi  z  vzvišenostjo  spoznanja  Kristusa
Jezusa (Flp 3,8). 

Toda  preden  je  prišel  do  tega  spoznanja  in  postal  služabnik  Kristusovega
poslanstva, je Pavel izkusil lastno nemoč in slepoto. Na poti v Damask je uvidel,
da lahko njegova zvestoba izročilu očetov povsem nasprotuje Božji volji. Podobno
je tudi pogumni Peter na dvorišču velikega duhovnika odkril svojo bojazljivost in
šibkost. Paradoksalno je prav izkušnja krhkosti in nebogljenosti za oba postala vir
moči in poslanstva. Spoznala sta, da ju Gospod ne ljubi kljub njunim napakam in
grehom,  ampak  prav  v  njuni  krhkosti  in  nemoči.  Šele  ko  je  Peter  spoznal
usmiljeno Božjo ljubezen in je nanjo trikrat odgovoril z ljubeznijo, mu je vstali
Gospod zaupal svoje ovce in jagnjeta (Jn 21,15-19). Šele ko je Pavel spoznal, da
ga  nič  ne  more  ločiti  od  Božje  ljubezni  (Rim  8,31-39),  je  zares  postal  Božji
poslanec. Naj nam sveta apostola izprosita, da bi se tudi nas dotaknila Kristusova
ljubezen in nas napravila za zveste pričevalce evangelija! 

P. Benjamin Bevc, jezuit, letošnji novomašnik.


