Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA
Jn 16,12-15
Evangelij po Janezu
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega
ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne
bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo
prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima
Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«

Mašni nameni od 16.6.2019 do 22.6.2019:
nedelja, 16.6.

7:30h – za farane
10h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42
ponedeljek, 17.6. 19h  Neža Filipič, obletna, Rovte 100a
torek, 18.6.
Marko in Marcelijan, mučenca
19h  Janez Modrijan, Rovte 96
sreda, 19.6.
Gervazij in Protazij, mučenca
19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
četrtek, 20.6.
Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri,
slovesni in zapovedani praznik
8h – za farane
19h  Alojz Kavčič, godovna,
Franc in Marjanca, obletna, Petkovec 8
petek, 21.6.
Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine
19h  Jožefa Jesenko, obl. in sestra Hedvika, obl., Rovte 34
sobota, 22.6.
Sv. Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenca
18h na Petkovcu – za srečen zakon
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Nikoli se ne bom mogla Navzgor dovolj zahvaliti, da se je že nekaj let pred
boleznijo moja osebna povezanost z evharističnim Jezusom prečiščevala,
utrjevala, (iz)bistrila … Zato je bilo tokrat tako lahko najti intimo v odnosu z
njim! On me je vseskozi čakal in dočakal. Dobra prijatelja sva, saj me krepi po
svojem telesu. To močno čutim, saj je bilo že tistih nekaj dni, ko ga zaradi
zapletov v bolezni in zaradi operacij nisem mogla zaužiti, tako »plitvih in
praznih« … Ko začutiš, da si lačen evharističnega kruha, je to največja pohvala
za osebno vero in za odnos prijateljstva z Jezusom. Bog daj, da bi tako tudi
ostalo. Če me vprašate za recept na poti skozi težko bolezen, ga neposredno ne
morem dati. Vseskozi pa se velja truditi, da v delčku svojega srca pustiš prostor
za Jezusa. Zares in na globoko bo vstopil, kadarkoli mu boš dovolil. Bodi odprt za
njegovo ljubezen. Bog bo s teboj tudi, ko se bo zdelo, da je te je pozabil, ti
prepustil križ, da ne more hoditi ob tebi. Živi pod podobo mane, ki krepi.
Intenzivno ter zbrano jo uživaj, tudi zaradi tega noben osebni križ ne bo
pretežak.
Monika Pajk - je Don Boskova sotrudnica.
Misel za praznični dan - Mafnificat 6/2019 str. 280-282

12. nedelja med letom
Evangelij: JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT
Lk 9,18-24
Evangelij po Luku
Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo
ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal
eden od starodavnih prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter
je odgovóril: »Božji Maziljenec.« Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu
pripovedovali. Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki
duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal.« Vsem pa je
rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter
hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí
svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«

Mašni nameni od 23.6.2019 do 30.6.2019:
nedelja, 23.6.

7h – za farane – po maši Telovska procesija
10h  Sroboški, Rovtarske Žibrše 20
ponedeljek, 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik
19h – za domovino
torek, 25.6.
Viljem, opat; Dan Državnosti
19h  Štefan Sivec, obletna
sreda, 26.6.
Janez in Pavel, mučenca
19h  Terezija Pivk in  starši Jereb, obletna, Rovte 35
četrtek, 27.6.
Sv. Ema Krška, kneginja
19h  Matevž in Julijana Lukančič, Rovte 104e
petek, 28.6.
Srce Jezusovo, slovesni praznik
19h  Jože Gantar in Anja, obletna, Rovte 119d
sobota, 29.6.
Sv. Peter in Pavel apostola, slovesni praznik
God Marijinega brezmadežnega Srca
16h pri križu v Češirkoven gozdu  Pavle Lukan
in vse okoliške žrtve revolucije
19h  Milka Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7b
nedelja, 30.6. Zunanja slovesnost praznika Srca Jezusovega,
sklep pobožnosti vrtnic
7:30h – za farane
10h  Vladislav Pivk, obletna, Rovte 32

Na praznik apostola Petra in Pavla bodo posvečeni slovenski
novomašniki iz ljubljanske nadškofije.
**
**
**
**

Gregor Bregar, roj. 4. 4. 1983, iz župnije Ljubljana-Šentvid
Tadej Lazar, roj. 19. 7. 1994, iz župnije Dol pri Ljubljani
Rok Pogačnik, roj. 27. 6. 1993, iz župnije Radovljica
Vito Urbanija, roj. 4. 6. 1994, iz župnije Moravče

Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. junija ob 9. uri

Ostala oznanila
* Spominska maša Stari Hrastnik, kjer je poslednje počivališče
rovtarskih domobrancev. Mašo v nedeljo 16. 6. ob 16h bo daroval
Anton Trpin, po maši bo krajša spominska slovesnost. Odhod avtobusa iz
Rovt 12:30h. Prijave NSZ tel: (01) 425 15 37 e-pošta: info@zaveza.si.
* V četrtek 20. junija obhajamo slovesni in zapovedani praznik Svetega
Rešnjega Telesa in Krvi. Sveti maši bosta ob 8h in ob 19h. Ker je praznik
zapovedan se udeležimo svete maše. Prvi kristjani so iz Evharistije živeli, zato so
dejali »Brez Gospodovih skrivnosti ne moremo biti«.
* Telovska procesija bo ob ugodnem vremenu v nedeljo po jutranji maši
(23. 6.) potekala skozi naselje Rovte. Evangelij in blagoslov je pri štirih
kapelicah. Po procesiji je zahvalna pesem.
* Podpisana veroučna spričevala veroučenci oddajte do konca meseca
junija v cerkvi na stranska oltarja po maši, ali v poštni nabiralnik na župnišču.
* Na praznik apostola Petra in Pavla (29.6.) je pri maši nabirka
namenjena za takoimenovani »Petrov novčič«. S to nabirko papež
podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške Cerkve.
* V soboto 29.6. pa bo v Češirkovem gozdu, na kraju, kjer so l.1942 ubili
Mihovca in še 10 drugih kmetov iz Podlipe in Zaplane, mašo bo daroval
lazarist Pavle Novak. Maša za pobite bo ob 16h, peš romanje iz Rovt, izpred
cerkve, bo ob 14:30. Tisti s prevozom parkirajo pri lovski koči. Od tam je do
morišča še približno 100m. V primeru slabega vremena bo maša pri lovski koči,
na kraju morišča pa bo samo blagoslov križa.
* Prenova v Duhu Logatec vabi na Sveto mašo za ozdravitev družinskega debla,
slavljenje in molitev nad posameznikom, nedeljo 23. 6. ob 19h v Dolnji Logatec.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Klemen Jereb in Jerneja Kunc
16.6. Ema Kavčič in Cilka Jereb
20.6. 8h Franja Tušar in Marija Lukančič 19h Helena Rupnik in Matevž Lukan
23.6. 7h Vilma Kunc in Matjaž Gnezda Branka Jereb in Klemen Jereb
24.6. 19h Marja Čuk
28.6. 19h Tadeja Gnezda in Franja Tušar
29.6. 19h Cilka Jereb in Marija Lukančič
30.6. Ema Kavčič in Nevenka Malavašič Jerneja Kunc in Marja Čuk
Pogrebne maše za mesec junij
Tadeja Gnezda
Ministriranje:
Teden od 16.6. do 23.6.
Anže Treven in Anže Treven
Teden od 23.6. do 30.6.
Lovro Benedičič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 24, od 15.6. do 21.6. sk.1 in 2, od 22.6. do 28.6. sk. 3, od 29.6. do 5.7.
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 16.6.2019 do 30.6.2019, Leto XV. št. 12/361

Sv. Rešnje Telo in Sv. Rešnja Kri – Misel za praznični dan

Jezus mene in nas na osebni poti križa krepi z evharistično mano
Že v otroškem obdobju – v družini in preko jasnega pričevanja ter spodbude
salezijanskih katehistinj in katehetov – sem začutila Jezusovo bližino in toplino.
Nepozaben je bil zame praznik prvega sv. obhajila in tudi skozi osnovno šolo moja
ljubezen do Jezusa ni upadla. V srednješolskem obdobju smo bili preko
mladinskega verouka in duhovnih vaj spodbujani k vzdrževanju stika z njim.
Osebno lahko rečem, da v mnogih letih zatem moja verska drža nikoli ni upadla.
Zatem pa evharistični Jezus z moje strani ni bil ustrezno razumljen, spoštovan,
ljubljen … In prav za vsako od teh let mi je žal.
Moja drža prijateljstva z Jezusom je zatem precej variirala: ko sem bila zanj
sposobna narediti kot pričevalka vse in tudi takrat, ko me je prav on razjezil
zaradi (pre)velikih ovir na življenjski poti. Iz upora sem bila sposobna ob koncu
sobotne maše zapustiti cerkev tik pred adoracijo … Danes me je groza teh
uporniških dejanj in bega pred evharistično ljubeznijo. Bog je zatem mene in
moje bližnje preizkušal na različne načine. Pred začetkom lanskega posta se je v
moj bolniški karton izpisala zoprna diagnoza – rak.
Nekaj dni po tistem, ko sem izvedela za diagnozo, sem v sebi premlevala, zakaj
(še jaz?) in predvsem: kako naj se tega lotim? V mesecih zatem sem doživljala
mnogovrstne načine zdravljenja: kemoterapijo, dve operaciji, številna obsevanja.
Prav po vsakem izmed teh sem si v vsem tem dolgem letu bolniškega staleža
opomogla. Bogu hvala, da me je po pravih ljudeh usmerjal – mi pomagal na
mnoge načine – bil močno in vseskozi po svojem Sinu živo prisoten na poti križa
in ob oltarju! Krepila sem se predvsem z molitvijo in z vsakodnevnim obiskom sv.
maše ter z uživanjem njega pod podobo kruha. Številne so bile tudi adoracije
pred Najsvetejšim – z molitvijo za stisk(an)e, ko so v župniji ter v družinah mojih
prijateljev in osebno molili zame.
Prepričana sem, da imam tudi v nebesih
močne priprošnjike – najprej mamo in sestro, s katerima sem doživela slovo ob njuni
smrti znotraj domačih sten ter se tako pripravila tudi na svojo bolezen.
>>

