
19. Nedelja med letom - Lovrencova
Evangelij: ŽIVETI MORAMO LE V MOČI JEZUSOVEGA KRUHA  Jan 6,41-51

   Mašni nameni od 12.8.2018 do 18.8.2018:
nedelja, 12.8. Ivana Šantalska, redovnica

7:30h – za farane
10h na Petkovcu  starši Lukan, obletna in brat Franc, 

Petkovec 1a
ponedeljek, 13.8. Sv. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik in mučenec

19h  Majda Mesec, dano od sosedov iz Rovtarskih Žibrš
torek, 14.8. Sv.  Maksimilijan Marija Kolbe, duhovnik in mučenec

19h – po namenu
sreda, 15.8. Marijino Vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik

7:30h – za farane
  10h – sveta maša v Smrečju

četrtek, 16.8. Sv. Rok, spokornik
19h  Gašper Logar in starši, Rovte 41a

petek, 17.8. Sv. Hijacint, duhovnik
19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126

sobota, 18.8. Helena, cesarica
17:30h na Petkovcu – za  srečen zakon

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
In tu je ta privilegiran prostor, v katerem se v sozvočju obeh udejanja solidarnost

ter  vzajemnost  ali  če  tako  rečemo,  sovpadanje  med  javnim  in  zasebnim,  med
dejavnostjo in družino. Ravno zaradi zavzetosti in odgovornosti glede rojevanja ter
vzgoje  svojih  otrok,  potrebujejo  družine  s  strani  javnih  služb  in  podjetij,  v  luči
medsebojnega sodelovanja, njim primerno pomoč. Zaskrbljujoče demografsko stanje
zahteva v dobro družin od vseh zainteresiranih izjemno ter pogumno strategijo. S
tem bi se pa lahko začela tudi ponovna gospodarska rast države. V tej perspektivi
lahko  tudi  premislimo  in  rešimo  dramo  brezposelnosti  predvsem  mladih.
Brezposelnost zastruplja osebo, saj ima sama sebe za nekoristno. S tem pa siromaši
tudi družbo, saj ji začenja primanjkovati pristnih in prizadevnih moči.

Pri  tem mislim na izdelavo  družinske  politike,  na  vse  to  kar  zadeva  pravni  in
družbeni  status  družini  ter  na  pomoč,  ki  jo  je  potrebno nuditi  na  materialni  ali
moralni ravni tega prikrajšanim družinam. Številne žene opažajo potrebo po večjem
priznanju njihovih pravic, po večjem vrednotenju njihovega dela, ki ga opravljajo na
različnih področjih družbenega in poklicnega življenja. Nekatere so se utrudile ter
skoraj  skrušile  pod  težo  vsakodnevnih  opravil  in  nalog,  a  niso  bile  deležne
razumevanja ter pomoči. Najti je potrebno način, da žena ne bo zaradi ekonomskih
zahtev prisiljena preveč trdo delati in še med nemogočim delovnim časom, kar se
samo še doda vsem njenim odgovornostim za dom in vzgojo otrok. Predvsem pa je
potrebno imeti vse naloge in opravila žene na vseh nivojih družinskega življenja kot
dragocen prispevek za življenje in prihodnost družbe. 

Dragi prijatelji, želim vam, da bo Festival družine prinesel želene sadove. Ko vam
zagotavljam svoj spomin v molitvi, vam v podporo vsakega namena in projekta za
dobro in v prid družine, ki je vedno bila in ostane vitalna celica družbe, z veseljem
podeljujem apostolski blagoslov.

20. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS NAM DAJE SAM SEBE V HRANO Jan 6, 51-58

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 19.8.2018 do 26.8.2018:
nedelja, 19.8. Sv. Janez Eudes, duhovnik

7:30h – za farane
10h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3

ponedeljek, 20.8. Sv. Bernard, Opat in učitelj
19h  starši Petkovšek, Petkovec 2

torek, 21.8. Sv. Pij X., papež
19h  Iztok Tomazin, obletna, Petkovec 36

sreda, 22.8. God Device Marije Kraljice
19h  Ivanka Malovrh, trideseti dan, Praprotno Brdo 11

četrtek, 23.8. Sv. Roza iz Lime, devica
19h  starši Grdadolnik, obletna, Rovte 116

petek, 24.8. Sv. Jernej, apostol, praznik
19h – v zahvalo za 50 let zakonskega življenja

sobota, 25.8. Sv. Jožef Kalasanc, duhovnik in vzgojitelj
18h na Petkovcu – za  srečen zakon

nedelja, 26.8. 21. Nedelja med letom
7:30h – za farane
15h za  domobrance in ostale žrtve totalitarnih režimov

Spored  verouka  in  delovnih  zvezkov  (DZV),  učbenikov  in  liturgičnih
zvezkov (LZV) v veroučnem letu 2018/2019.
Razred Dan Ura Naslov delovnega zvezka

1.r. Ponedeljek 16h Praznujemo in se veselimo DZV
2a.r. Petek 15h Praznujmo z Jezusom DZV
2b.r. Sreda 16h Praznujmo z Jezusom DZV
3a.r. Ponedeljek 16h Kristjani praznujemo skupaj DZV
3b.r. Sreda 15h Kristjani praznujemo skupaj DZV
4.r. Torek 16h Pot v srečno življenje Kat.
5.r. Torek 15h Znamenja na poti k Bogu Kat.
6.r. Četrtek 16h Skupaj v novi svet Kat.
7.r. Četrtek 15h Pridi sveti Duh Kat.
8.r. Ponedeljek 15h Pridi sveti Duh Kat.
9.r. Petek 15h Gradimo prihodnost

Gradimo prihodnost
Kat.
DZV

Za vse skupine je obvezen Bogoslužni ali Liturgični zvezek - »z Besedo
v življenje«.



 Ostala oznanila
* 19.nedelja med v letom, 12. 8. je za podružnično cerkev na Petkovcu 

Lovrencova nedelja – žegnanje. Ob 10h bo sveta maša, po njej pa je 
običajno darovanje za cerkev.

* V sredo, 15. avgusta, obhajamo slovesni in zapovedani praznik 
Marijinega vnebovzetja ali Veliki Šmaren. Ta dan bomo obnovili posvetitev
in izročitev Božji Materi Mariji. Po maši bomo zmolili posebno molitev. 
Ob 10h maše v župniji ne bo, ker je ta dan maša v cerkvi Marije 
Vnebovzete  v Smrečju, župnija Šentjošt ob 10h. Letošnji praznik bomo 
obhajali ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne, ki jo je papež Benedikt XV.
Imenoval »nekoristna morija«. Tudi med Slovenci je zahtevala zelo veliko žrtev. 
Letos mineva 75 let odkar je škof Gregorij Rožman 30. maja 1943, sredi divjanja
II. svetovne vojne in bratomorne revolucije, Ljubljansko škofijo in ves slovenski 
narod posvetil Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Marijo bomo tudi mi prosili naj 
našim voditeljem in nam izprosi potrebne modrosti, da bi odločitve vedno 
sprejemali ob misli na skupno dobro in za prihodnost našega naroda.

* V ponedeljek, 20. 8. je po maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* V sredo 22. 8. 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 nedeljo 26. avgusta bo maša ob 15h v spomin na vse žrtve 
totalitarnih in avtoritarnih režimov. 
Spominska slovesnost po maši se bo spomnila 25 letnice postavitve farnih plošč 
ter evropskega dneva spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. 
Slavnostni govornik na spominski slovesnosti bo dr. Stane Granda.

* Otroci in mladina prijavite se za Oratorij, ki bo potekal v župniji od 27. 
do 29. avgusta 2018 od 9h do 15:30h, pod geslom: »Eno je potrebno«.
Prijavnice dobite v lopi pod zvonikom in na spletni strani župnije. 

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

12.8.  Meta in Nevenka Malavašič  Karin Hladnik in Ema Kavčič
15.8.  Branka in Klemen Jereb
19.8.  Cilka Jereb in Franja Tušar  Mojc Skvarča in Marja Čuk
26.8.  Maja Nagode in Marija Lukančič  15h - Matjaž Gnezda in Vilma Kunc

Pogrebne maše za mesec avgust  Matjaž Gnezda

 Ministriranje:
Teden od 12.8. do 19.8. Monika Skvarča in Urška Hodnik
Teden od 19.8. do 26.8. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 3, od 11.8. do 17.8.  sk. 4, od 18.8. do 24.8.  sk. 5, od 25.8. do 31.8.
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 12.8.2018 do 26.8.2018, Leto XIV. št. 16/339

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE; DRUŽINE, ZAKLAD
Da  bi  ekonomske  in  politične  odločitve  varovale  družine  kot  zaklad

človeštva.
Družina  ima  svoje  lastno  poslanstvo  in  sicer  v  dobro  svojih  članov,

svojega lastnega razvoja ter  življenja.  Ker ima torej  svoje pravice,  zato
potrebuje podporo in zagotovilo, da jih lahko udejanja. Po drugi strani pa
ima družina do družbe tudi dolžnosti in sicer, da ponudi svoje sodelovanje
v dobro skupnosti.

»Dragi bratje in sestre, ob vašem Festivalu družine, ki se odvija v Riva del Garda na
temo:  'Ekosistem  življenja  in  dela.  Zaposlenost  žena  in  nataliteta,  blaginja  in
ekonomska  rast',  vas  želim  pozdraviti  ter  pohvaliti  organizatorje,  predavatelje  in
udeležence za njihovo prizadevanje v dobro družine. Kot državljani, kot kristjani, kot
družine  in  kot  združenja  družin  različnih  poklicev  ter  okolij,  si  boste  v  teh  dneh
podelili izkušnje, skrbi ter načrte za naprej. Želim vam sadov polno srečanje.« S temi
besedami je papež Frančišek začel  sporočilo  z dne 2.  decembra 2014 namenjeno
udeležencem Festivala družine v mestu Riva del Garda ob obali Gardskega jezera.

Izbrana tema, ki povzame ter dopolnjuje vrsto razmišljanj prejšnjih festivalov o sicer
drugih  vidikih,  je  izredno  pomembna.  Predlagali  ste  si  točke  za  razmišljanje  ter
operativne  smernice  z  namenom,  da  bi  bila  družina  vedno  bolj  protagonist
družbenega,  kulturnega  ter  političnega  konteksta  države.  Dejansko  se  zelo  dobro
zavedate  nenadomestljive  ter  temeljne  vloge  družine  tako  v  civilni  družbi  kot  v
cerkveni  skupnosti.  Prihodnost  človeštva  gre  skozi  družino,  zato  ji  je  potrebno
omogočiti, da odigra to vlogo, ki ji pripada. Vendar pa ni dovolj, da družini priznamo
pomembnost  ter  njene  pravice,  potrebno  je  namreč  premisliti,  kakšne  naj  bodo
konkretno  naloge  družine  ter  naloge  družbe,  še  posebej  glede  razmerja  med
poklicnim in družinskim življenjem.

Družina ima svoje lastno poslanstvo in sicer v dobro svojih članov, svojega lastnega
razvoja  ter  življenja.  Ker  ima  torej  svoje  pravice,  zato  potrebuje  podporo  in
zagotovilo,  da jih  lahko udejanja.  Po drugi  strani  pa  ima družina  do  družbe tudi
dolžnosti in sicer, da ponudi svoje sodelovanje v dobro skupnosti.   >>

http://zupnija.rovte.eu/

