
11. nedelja med letom
Evangelij: JEZUS POKLIČE IN RAZPOŠLJE DVANAJSTERE        Mt 9,36–38;10,1-8

Evangelij po Mateju
Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in

razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je
velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj póšlje delavce na svojo
žetev.« Poklical  je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi
duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena
dvanajstih  apostolov  pa  so:  prvi  Simon,  imenovan  Peter,  in  njegov brat  Andrej;
Jakob, Zebedêjev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar
Matej; Jakob, Alfêjev sin, in Tadej; Simon Kananej in Juda Iškarijot, ki ga je izdal.

Teh dvánajst je Jezus poslal in jim naróčil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne
vstopajte v nobeno samaríjsko mesto! Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove
hiše.  Spotoma  pa  oznanjajte  in  govoríte:  ›Nebeško  kraljestvo  se  je  približalo.‹
Bolnike ozdrávljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte.
Zastonj ste prejeli, zastonj dajájte.«

 Mašni nameni od 14.6.2020 do 20.6.2020
nedelja, 14.6. 7:30h – za farane

10h  Janko Slabe, duhovnik, Rovte 29
ponedeljek, 15.6. Sveti Vid, mučenec

19h na Petkovcu  Anton Lazar, godovna, Petkovec 43a
torek, 16.6. Beno, škof; Gvido, škof

19h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
sreda, 17.6. 19h  starši Ambrožič in vsi  Pivk, obl., Rovtarske Žibrše 28
četrtek, 18.6. Marko in Marcelijan, mučenca

19h  starši Petkovšek, Konrad in Zdravka Trpin, Rovte 18b
petek, 19.6. SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik

19h  Jožef Jesenko, obletna, Rovte 34
sobota, 20.6. Marijino brezmadežno Srce, god

19h – v dober namen, Rovte 46e
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Kakor  učencem  in  apostolom  prve  Cerkve  bo  Bog  tudi  nam  naklonil  toliko
»binkošti«  oziroma  izlitij  Svetega  Duha,  kot  jih  bomo  potrebovali  za  širjenje
vesele blagovesti o Jezusu v vsakdanjem življenju.

Dar gorečnosti je le eden izmed številnih darov in karizem, ki vzniknejo v nas, ko se
popolneje izročimo Svetemu Duhu in prosimo za milost misijonarskega poslanstva. Sveti
Duh je glavni srednik evangelizacije, zato je naša naloga, da ga sprejmemo kot Božjo
osebo, ki nas ljubi in želi biti naš učitelj.

Zato prosimo Svetega Duha, naj nas napolni in nam da moč za Kristusovo poslanstvo.
Dovolimo mu, da nam bo dal vse duhovne darove, ki jih potrebujemo, da bomo ljudem
posredovali veselo novico. Vsak izmed nas mora, kakor je spodbujal sveti Janez Pavel II.,
»pustiti,  da  nas  prevzame  gorečnost  apostolskega  oznanjevanja  po  binkoštih.  V  sebi
moramo oživiti  razvneto  čustvovanje  apostola  Pavla:  'Gorje  meni,  če evangelija  ne bi
oznanjal!'« (Ob začetku novega tisočletja, 40). >>

12. nedelja med letom
Evangelij: JEZUS NAM DAJE POGUMA Mt 10,26–33

Evangelij po Mateju
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar

se ne bo razodelo,  in  skritega,  kar  se ne bo spoznalo.  Kar  vam pravim v temi,
povejte pri  belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se
tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo
in telo  pogubiti  v  pekel!  Ali  ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič?  In vendar
nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na
glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej,
ki  me bo priznal  pred ljudmi,  bom tudi  jaz  priznal  pred svojim Očetom,  ki  je  v
nebesih.  Kdor pa me bo zatájil  pred ljudmi,  ga bom tudi  jaz zatájil  pred svojim
Očetom, ki je v nebesih.«

 Mašni nameni od 21.6.2020 do 28.6.2020:
nedelja, 21.6. Sveti Alojzij Gonzaga, zavetnik mladine

7:30h – za farane
10h  Anja, Jože in Marija Gantar, Rovte 20

ponedeljek, 22.6. Sveti Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenec
19h  Jožef Jevšček, obletna, Neža, 

 Ivana Jereb in Jožica Novak, rojena Jevšček
torek, 23.6. Sveti Jožef Cafasso, duhovnik

19h  Vinko Merlak, trideseti dan, Rovte 48
sreda, 24.6. ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA, slovesni praznik

19h  Ivanka Logar, Rovte 104
četrtek, 25.6. Viljem, opat; Dan državnosti

19h  starši Kržišnik in Černigoj, Rovte 5a
petek, 26.6. Sveti Ciril Aleksandrijski, škof in učitelj

19h  starši Leskovec, Hleviše, dano iz Prevoj
sobota, 27.6. Sveta Ema Krška, vdova

19h  Alojz Brence, obletna in Marija, Petkovec
nedelja, 28.6. Sveti Irenej, škof in mučenec

7:30h – za farane
10h  Marija in Anton Lazar, obletna, Petkovec 19

(Nadaljevanje iz ptrjšnje strani)
V gorečnosti Svetega Duha Bog Oče je v moči Svetega Duha poslal Jezusa na svet.

Janezov evangelij opisuje, da se je Jezus učlovečil in prebival med nami (prim. Jn 1,14).
Prišel je kot misijonar (kar v latinščini pomeni »nekdo, ki je poslan«). Preskočil je čas,
prostor,  jezike,  starostne  skupine  in  kulture,  da  bi  nam  razodel  brezpogojno  Božjo
ljubezen. Iz njegovega poslanstva se je rodila Cerkev. 

In tako smo tudi mi kot učenci poslani, da opravljamo poslanstvo misijonarjev, ki zaradi
evangelija zapustijo družino in potujejo po svetu. Čeprav gremo morda le skozi vhodna
vrata, smo tedaj poslani v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zato je zadnje, kar v
Ameriki slišimo pri nedeljskem bogoslužju: »Pojdite in oznanjajte Gospodov evangelij.«

Junijski esej, Beseda meda nami 3/2020



Ostala oznanila
* Na god svetega Vida, 15. 6. je maša v cerkvi svetega Hieronima na

Petkovcu ob 19 H. Pri maši je tudi blagoslov vode za kropljenje.
* V torek 16. junija je po večerni maši v veroučni učilnici sestanek za

starše letošnjih prvoobhajancev.
* V četrtek, 18. junija je po večerni maši srečanje za člane Karitas v

veroučni učilnici.
* V petek 19. junija obhajamo praznik Srca Jezusovega. Kakor je mesec

maj posvečen Mariji, »šmarnice«, tako je mesec junij Srcu Jezusovemu,
»vrtnice«

********************************************************
Zaradi virusa COVID-19 so bile od 15. marca svete maše brez
prisotnosti vernikov, v tem času ni bilo darovanja na Veliko noč in
tudi darovanj v pušico. 
Zato bo darovanje za novo župnišče na 13. nedeljo med letom
28. 6. pri obeh mašah. Vsak naj prispeva po svojih zmožnostih.
Darovanje priporočam! Župnik.
********************************************************
Slovenski  škofje  ordinariji  so  sklenili,  da  bo  izbira  novih  članov
župnijskih pastoralnih svetov zaradi epidemije covida-19 potekala v
letu 2021.  Škofje  so  prav  tako  sklenili,  da  se  dosedanjim članom ŽPS
mandat podaljša za eno leto.

Dodatna obvestila in spremembe spremljajte na spletni strani 
župnije Rovte: http://zupnija.rovte.eu 
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

14.6.  Marja Čuk in Franja Tušar  Branka Jereb in Klemen Jereb
21.6.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
28.6.  Tadeja Gnezda in Marija Lukančič  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za mesec junij  Marja Čuk
Pogrebne pušice za mesec junij  Anton Lukančič

 Ministriranje:
Teden od 14.6. do 21.6. Lovro Benedičič
Teden od 21.6. do 28.6. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 7, od 13.6. do 19.6.  sk. 8, od 20.6. do 26.6.  sk. 9, od 27.6. do 3.7.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 14.6.2020 do 28.6.2020, Leto XVI. št. 12/387

Posredovanje Kristusove ljubezni
Srce misijonarskega učenca

Krstno poslanstvo Po krstu smo bili poklicani, da sprejmemo Jezusa kot pot, resnico
in življenje. In po Svetem Duhu, ki smo ga prejeli pri krstu, imamo moč, da živimo to
poslanstvo preprosto, a dejavno. Živa voda iz krstnega kamna ne sme mirovati. Krst je
razvijajoča se stvarnost. Daje nam moč, da priznamo Jezusa v vsakdanjem svetu, zlasti
tako, da vodimo ljudi k njemu. 

Morda  se  sprašujemo:  »Kako lahko  nekoga  pripeljem k  Bogu  ali  v  Cerkev?  Nisem
strokovnjak za evangelizacijo!« Ni treba, da smo strokovnjaki, samo Jezusovo ljubezen
moramo izkusiti. Papež Frančišek je v apostolski spodbudi z naslovom Veselje evangelija
zapisal:  »Če  je  kdo  zares  izkusil  odrešilno  Božjo  ljubezen,  ne  potrebuje  veliko
pripravljalnega časa, da bi se odpravil oznanjat« (120).

Verjetno že zdaj dan za dnem pričujemo o veri s skrbjo za druge. Taki dogodki lahko
postanejo  odlična  priložnost,  da  ljudem pomagamo  na  nov  način  spoznati  Jezusa.  Z
besedami papeža Frančiška:  »Cerkev bi  torej rada dosegla misijonarsko prenovo,  zato
obstaja oblika oznanjevanja, ki je za nas vse dnevna dolžnost. Gre za to, da evangelij
prinesemo ljudem, s katerimi ima vsak opraviti, bližnjim kakor tudi nepoznanim« (Veselje
evangelija, 127).

Dar Svetega Duha Bog nam želi dati notranji ogenj in novo drznost za evangelizacijo,
vendar izvirata le iz veselja ob srečanju z njim in občutenja veličastne ljubezni njegovega
Duha. Papež Frančišek je zapisal: »Vsak kristjan je misijonar toliko, kolikor se je srečal z
Božjo ljubeznijo v Jezusu Kristusu« (Veselje evangelija, 120). V pripravljalnem dokumentu
za škofovsko sinodo o novi evangelizaciji leta 2012 piše: »Evangelij lahko oznanjamo le,
če 'smo' z Jezusom in živimo z njim … in se ustrezno 'čutimo' primorane oznanjati in deliti
to, kar je dobro, pozitivno in čudovito.«

Tako kot je Jezus apostolom obljubil nove binkošti (prim. Apd 1,8), nam obljublja novo
izlitje  Svetega  Duha,  ki  je  vir  gorečnosti,  sočutja  in  vseh  darov,  potrebnih  za
evangelizacijo. >>


