
7. Velikonočna - Nedelja sredstev družbenega obveščanja
Evangelij: JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO VSI ENO Jn 17,20-26
Evangelij po Janezu
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za té,
ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor
si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me
ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva
midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si
me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si
mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga
dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem
te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga
bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«

 Mašni nameni od 2.6.2019 do 8.6.2019:
nedelja, 2.6. 7:30h – za farane

10h  Janko Slabe, Rovte 29 Janko Slabe, Rovte 29
16h – na Vrhniki, dekanijsko srečanje mešanih cerkvenih 

pevskih zborov
ponedeljek, 3.6. Sv. Karel Lwanga  in drugi Ugandski mučenci

19h  Marija in Franc Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
torek, 4.6. Sv. Kvirin iz Siska

19h  Alojz Brence, obletna in Marija, Petkovec
sreda, 5.6. Sv. Bonifacij, škof in mučenec

19h  Marjan Brenčič, trideseti dan, Petkovec 39
četrtek, 6.6. Norbert, škof

19h vsi  Modrijanovi, Rovte 96
Prvi petek, 7.6. 19h  Marija Glogovšek, dano Petkovec 20
Prva sobota, 8.6. 11h – v zahvalo za 70 let življenja

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
 Resnica: »Bog se me veseli« Bog Oče se nas veseli! Mogoče se nam zdi ta

stavek veliko pretresljivejši kot »Bog nas ljubi«. Marsikdo med nami o Božji ljubezni
premišljuje  teoretično.  Toda  to,  da  se  nas  Bog  veseli,  je  veliko  bolj  intimno,
neposredno in osebni izziv. Božje veselje ni neotipljivo. Če se me veseli, me mora
videti  in  poznati;  do  potankosti  mora  poznati  podrobnosti  mojega  življenja.
Pomislimo: nebeški Oče od trenutka spočetja ljubeče gleda na nas. Ne zato, ker smo
storili nekaj pomembnega, prav verovali ali ostali brez greha, temveč preprosto zato,
ker nas je ustvaril. Nobeno naše dejanje ali misel, nobena tragedija ali pretres, ki
smo ga doživeli, ne more spremeniti Božje ljubezni do nas. Nenehna in neomajna je.
Ni nas odrešil, ker smo dobri,  temveč zato, ker je dober on. Njegova dobrota je
večna. Zato se ne bojmo steči k njemu. Odprimo mu srce in sprejmimo njegovo
dobroto. Čakajo nas novo življenje, počitek in olajšanje ter ljubezen, ki je nič ne
more omajati. 

Resnica: »Bog me ljubi v tem trenutku«  Moč vere je v Bogu, ne v nas.
Seveda ne gre brez našega privoljenja in sodelovanja, toda spreobračajoča moč vere
ne prihaja od nas, temveč od Gospoda. To pomeni, da si zveličanja ne prislužimo in
da ni odvisno od naše popolnosti, ampak od popolne Božje ljubezni. 

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

DUHA Jn 20,19-23
Evangelij po Janezu
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali,
vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir
vam bodi!« 20 In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili,
ko so videli Gospoda. 21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče
mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 22 In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha! 23 Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.«
 Mašni nameni od 9.6.2019 do 16.6.2019:
nedelja, 9.6. Sv. Primož in Felicijan, mučenca

7:30h – za farane
10h vsi  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2

ponedeljek, 10.6. Čas med letom
Marija, Mati Cerkve, praznik; Binkoštni ponedeljek
  8h  Andrej Loštrek, obletna, Rovte 72
19h  Frančiška Jesenko, obletna, Rovte 34

torek, 11.6. Sv. Barnaba, Apostol
19h – v zahvalo Materi božji, Rovte 50b

sreda, 12.6. 19h  Anton Albreht, obletna in godovna, Rovtarke Žibrše 21
četrtek, 13.6. Sv. Anton Padovanski, duhovnik in učitelj 

19h  Tončka Treven, godovna, Petkovec 11b
petek, 14.6. Valerij in Rufin, mučenca

19h  starši Lukančič in Kogovšek, Rovte 127
sobota, 15.6. 
Kvatrna

Sv. Vid, Modest in Krescencija, mučenci
 15h – za srečen zakon
 19h na Petkovcu – v čast sv. Vidu za odvrnitev hude ure

blagoslov vode za kropljenje
nedelja, 16.6. Sveta Trojica, slovesni praznik

7:30h – za farane
10h  Iva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Nihče si ne zasluži, da bi bil odrešen in bi prišel v nebesa samo zato, ker je dober.
Pavel oznanja resnico, da smo vsi grešili in smo brez Božje slave (prim. Rim 3,23). Le
po Kristusovih dejanjih, njegovem življenju, smrti, vstajenju in vnebohodu se lahko
rešimo. Zaradi nobenega našega dejanja nas Bog ne bo ljubil bolj, kot nas že ljubi. In
zaradi nobenega našega dejanja nas ne bo ljubil manj.

Bog nas čaka tam, kjer smo, in ljubi nas take, kakršni smo zdaj, ne takih, kakršni
bomo morda nekoč postali ali kakršni smo bili v preteklosti – le tukaj in zdaj. 

Ničesar nam ni treba storiti, da bi bili deležni Božje ljubezni. Ljubi nas tukaj in zdaj.
Hrepeni po tem, da bi nas pripeljal v središče svojega presvetega srca. Samo privoliti
moramo.
Junijski esej – »Tako čudovito smo ustvarjeni«      Beseda med nami 3/2019 str. 4–7



Ostala oznanila
* V torek 4. 6. ob 20h je srečanje zakonske skupine.
* Za prvi petek v mesecu juniju  (7. 6.) bom v dopoldanskem času 

obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo 
zmolili litanije in posvetilno molitev, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V nedeljo, 9. junija obhajamo binkoštno nedeljo. Z njo se zaključimo 
50 – dnevni velikonočni čas. Velikonočno svečo odnesemo od anbona. Za 
tem časom nastopi »Čas med letom«. Liturgična barva je zelena.

* Na  binkoštni ponedeljek obhajamo praznik Marije Matere Cerkve.  
Sveta maša bo ob 8h in 19h.

* Na god Svetega Vida (15. 6) je maša ob 19h na Petkovcu. Po maši je 
blagoslov vode za kropljenje.

* Župnijska Karitas Rovte organizira že 26. romanje na »51. romanje bolnikov, 
invalidov in starejših na Brezje«, ki bo v soboto, 15. junija. Ob 10h bo 
sveto mašo daroval mariborski nadškof, msgr. Alojzi Cvikl.
Odhod avtobusa iz Rovt iz pred cerkve je v soboto 15. junija 2019 ob 
7. uri zjutraj. Večernice bodo v župniji KRIŽE, ter obiskali grob prejšnjega 
župnika: Franc Dolžan. PRIJAVA: V župnišču po večernih mašah in po 
telefonu: 01 750-10-59 ali Ronko: tel 040 522 140

* Prenova v Duhu Logatec vabi na Sveto mašo za ozdravitev družinskega debla, 
slavljenje in molitev nad posameznikom v nedeljo 23.6. ob 19h v cerkvi v Dolnji 
Logatec. 

* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 
kapeli doma Marije in Marte.

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

2.6.  Klemen Jereb in Cilka Jereb  Marja Čuk in Jerneja Kunc
9.6.  Veronika Kavčič in Marija Lukančič Nevenka Malavašič in Matjaž Gnezda
10.6.  8h Vilma Kunc  19h Matjaž Gnezda
16.6.  Ema Kavčič in Cilka Jereb  Klemen Jereb in Jerneja Kunc

 Pogrebne maše za mesec junij  Tadeja Gnezda
 Ministriranje:

Teden od 2.6. do 9.6. Lovro Benedičič
Teden od 9.6. do 16.6. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 22, od 1.6. do 7.6. sk. 23, od 8.6. do 14.6. sk. 24, od 15.6. do 21.6.
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 2.6.2019 do 16.6.2019, Leto XV. št. 11/360

Tako čudovito smo ustvarjeni
Naj Božje resnice premagajo hudičeve laži Keith Strohm
Kaj menimo, kdo smo? Kako nas po našem mnenju gleda Bog? To sta temeljni

vprašanji, ki si ju zastavljamo. Vplivata na številne naše odločitve ter na odnose z
ljudmi okoli nas. 

Ker  sta  ti  vprašanji  nadvse pomembni,  se  hudič  močno  trudi,  da  bi  nam vsilil
napačna odgovora. Če bi nam lahko vcepil negativno podobo o nas, meni, da bi se
počutili nevredne Božje ljubezni. In če nas lahko prepriča, da nas Bog ne ljubi, ne
bomo posvečali časa iskanju Gospoda. 

Diakon Keith Strohm v junijskem eseju razčleni tri od hudičevih laži: 
da  nismo  pomembni,  da  Bog  meni,  da  nismo  vredni  njegove  pozornosti,  in  da
pričakuje, da bomo popolni, preden nas bo blagoslovil. Po opisu posamezne laži nam
ponuja jasno in spodbudno razlago resnic, ki nam jih hudič želi prikriti. Bolj verjemimo
temu, kar pravi Bog, kot lažem hudega duha. 

Prva laž:  »Nepomemben sem«  Kdor ima težave z lažjo nepomembnosti,  se
spopada z revščino, zakoreninjeno v svojo bit, in »majhnostjo«, ki jo vidi kot del svoje
osebnosti. Sicer se ne sramuje in priznava, da ima resnične darove in talente, vendar
verjame, da so nepomembni v okoliščinah, v katerih se je znašel, oziroma premalo
pomembni, da bi jih drugi opazili

Resnica: »Bog me ceni«  Osebna in intimna Božja ljubezen je namenjena vsem
ljudem. »Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič?« sprašuje Jezus. »In vendar
nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na
glavi prešteti« (Mt 10,29–30). Naše življenje ni nevidno za Gospoda. Njegov pogled je
tako oseben, da je preštel celo naše lase. 

Jezus ni zapustil nebeške slave zaradi brezimnega in neznanega človeštva. Ni se
izročil, da so ga pretepli, mučili in križali zaradi ideje. Ko je visel na križu, so njegove
oči zrle na nas in na pot našega življenja. Ko so ga položili v grob, je molče sprejel
naše grehe.  >>

http://zupnija.rovte.eu/

