
21. nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS OBLJUBI PETRU KLJUČE KRALJESTVA Mt 16,13–20

Mašni nameni od 23.8.2020 do 29.8.2020
nedelja, 23.8. Sveta Roza iz Lime, devica, redovnica

Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov
7:30h – za farane
10h  Anton-Zvone Trpin, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 5
15h – za vse žrtve totalitarnih režimov in povojnih 

pobojev; spominsko mašo bo vodil in daroval 
murskosoboški škof ordinarij dr. Peter Štumpf

ponedeljek, 24.8. Sveti Jernej, apostol, praznik
16h  Vinko Trček, pogrebna maša, Rovte 9
19h  Slavko Šinkovec, obletna, Rovte 44

torek, 25.8. Sveti Jožef Kalasanc, duhovnik
19h  Ivan, Lučka Petkovšek in Anica Makorel, 

umrli v Argentini, Petkovec 6b
sreda, 26.8. 19h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a
četrtek, 27.8. Sveta Monika, mati svetega Avguština

19h  Marjan Pišljar, dano Rovtarske Žibrše 37
petek, 28.8. Sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj

19h vsi  Cornovi, obletna, Rovte 124
sobota, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika, god

9h vsi  Sroboški, obletna, Rovtarske Žibrše 
11h – maša na Vrhu – srečanje BIS

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Marija se namreč ima za majhno in poveličuje »velike reči« (v. 49), ki ji jih je

Gospod storil. Katere? Predvsem nepričakovani dar življenja. Marija je deviška, a
je noseča. Pa tudi Elizabeta, ki je ostarela, pričakuje sina. Gospod počne čudovite
reči z majhnimi, s tistimi, ki se nimajo za velike, ampak dajo v svojem življenju
velik  prostor  Bogu.  On razširja  svoje  usmiljenje  na tistega,  ki  Vanj  zaupa in
poviša ponižne. Marija  ravno za to hvali  Boga. In mi  se lahko vprašamo:  se
spomnimo hvaliti Boga? Se mu zahvalimo za velike stvari, ki nam jih je storil? Za
vsak dan, ki nam ga podarja, ker nas ljubi in nam zaradi svoje nežnosti vedno
odpušča? In še,  ker  nam je  dal  svojo  Mater,  za  brate  in  sestre,  ki  nam jih
postavlja na pot in ker nam je odprl nebo? Se zahvalimo Bogu, hvalimo Boga za
te stvari? Če bomo pozabili na vse to dobro, se bo srce pomanjšalo. Toda če se
kot Marija spominjamo velikih reči, ki jih Gospod dela, če ga vsaj enkrat na dan
poveličujemo,  tedaj  delamo  velik  korak  naprej.  Enkrat  na  dan  reci:  »Hvalim
Gospoda«,  reci:  »Hvaljen  bodi  Gospod«,  ki  je  majhna  hvalilna  molitev.  S  to
majhno molitvijo se srce razširi in veselje se poveča.

Prosimo Marijo, Vrata nebeška, za milost, da bi začeli vsak dan povzdigovati
pogled proti nebu, proti Bogu in mu reči: »Hvala!«, kakor rečejo majhni velikim.
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22. nedelja med letom
Evangelij: ODPOVED NAS PRIVEDE K JEZUSU Mt 16,21-27

 Mašni nameni od 30.8.2020 do 6.9.2020:
nedelja, 30.8. 7:30h – za farane

10h  Ludvik in Marica Skvarča, godovna, Rovte 11
ponedeljek, 31.8. Sveti Rajmund Nonat, redovnik

19h  Vinko Trček, osmi dan, Rovte 9
torek, 1.9. Egidij (Tilen), opat; Obletnica kronanja Marije 

Pomagaj na Brezjah, praznik
19h  Mihael Jeršič, Rovte 79

sreda, 2.9. 19h  Manica in Ludvik Treven in vsi  Gričarski, Rovte 102
četrtek, 3.9. Sveti Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

19h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
petek, 4.9. Rozalija, devica

19h  Rozalija Trček, godovna, Rovte 114
sobota, 5.9. Sveta Terezija iz Kalkute, devica, redovna 

ustanoviteljica; Celodnevno češčenje na Vrhu
nedelja, 6.9. 23. nedelja med letom – Angelska nedelja

7:30h – za farane
10h  starši in brata Jereb in  starši Lebar, Rovte 41c

Srečanje bolnih starejših in invalidov

Spored verouka in delovnih zvezkov (DZV), učbenikov 
in liturgičnih zvezkov (LZV) v veroučnem letu 2020/2021.
Razred Dan Ura Naslov delovnega zvezka  

1.r. Ponedeljek(N) 16 h Praznujemo in se veselimo DZV
2.r. Torek 16 h Praznujmo z Jezusom DZV
3.r. Ponedeljek 15 h Kristjani praznujemo skupaj DZV

4a.r. Četrtek 15 h Pot v srečno življenje Kat
4b.r. Četrtek 16 h Pot v srečno življenje Kat.
5a.r. Petek 15 h Znamenja na poti k Bogu Kat.
5b.r. Petek 16 h Znamenja na poti k Bogu Kat.
6.r. Ponedeljek 16 h Skupaj v novi svet Kat.
7.r. Torek 15 h Pridi sveti Duh Kat.
8.r. Torek 16 h Pridi sveti Duh Kat.
9.r. Sreda 15 h Gradimo prihodnost Kat. in DZV

* Za vse skupine je obvezen liturgični zvezek
 Ministriranje:

Teden od 23.8. do 30.8.  Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 30.8. do 6.9.  Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 17, od 22.8. do 28.8.  sk. 18, od 29.8. do 4.9.  sk. 19, od 5.9. do 11.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.



  Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi in v lopi zaradi  okužb z COVID-19.
Pri nedeljskih mašah oddajte listek s telefonsko številko v škatlo
* V nedeljo 23. avgusta bo popoldne ob 15h maša za vse žrtve totalitarnih 

režimov in povojnih pobojev. Sveto mašo bo vodil in daroval dr. Peter 
Štumpf, škof v Murski Soboti. Po maši bo še kulturni program

* Oratorij bo potekal v dveh terminih: v ponedeljek in torek, 24. in 25. avgusta 
in v četrtek in petek 27. in 28. avgusta 2020.

* Od ponedeljka 24. 8. do petka 28. 8. bo vpis veroučencev v veroučno leto 
2020/21. Ob vpisu boste prejeli veroučne učbenike, delovne zvezke in 
liturgične zvezke. Vpis bo vsak dan popoldne od 15 H – 18 H.

* Priprava na krst bo za starše in botre v sredo 26. 8. v veroučni učilnici. K pripravi 
prinesite rojstni list otroka ,botri pa,če so iz druge župnije,potrdilo za botra.

* V četrtek 27. 8. je po večerni maši  srečanje za člane Župnijsko Karitas. 
* Na prvi petek v septembru (4. 9.) bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 

starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega z posvetilno
molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V soboto 5.9. doma ni svete maše, ker je na Vrhu celodnevno češčenje.
* Nabirka pri obeh mašah na angelsko nedeljo (6. 9.) je namenjena za Zavod Svetega 

Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

Srečanje bolnih starejših in invalidov.
Župnijska Karitas  vas vabi  na Angelsko nedeljo  6.  Septembra k  sveti
maši  ob  10h,  še  posebej  vse  farane,  ki  zaradi  bolezni,  starosti  ali
invalidnosti ne morejo več redno prihajati v cerkev.
Molili bomo za zdravje in moč, da bi mogli prenašati svoje trpljenje in ga darovati
v plemenite  namene.  Med mašo bo za vse,  ki  bodo želeli,  tudi možnost
prejema zakramenta bolniškega maziljenja.
Lepo vabljeni. (Osebnih vabil ne bo)!
Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

23.8.
 Tadeja Gnezda in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Klemen Jereb
 ob 15h – Brigita Treven in Judita Treve

30.8.  Marija Lukančič in Franja Tušar  Jerneja Kunc in Matevž Lukan
6.9.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za mesec avgust  Cilka Jereb
Pogrebne maše za mesec sepember  Jerneja Kunc
Pogrebne pušice za mesec avgust  Peter Istenič
Pogrebne pušice za mesec sepember  Anton Lukančič

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

Oznanila od 23.8.2020 do 6.9.2020, Leto XVI. št. 17/392
Papež Frančišek: Bog gleda na majhne in jih ima rad

»Dragi bratje in sestre, dober dan! Ko je človek stopil na luno, je bil izrečen
stavek,  ki  je  postal  slaven:  ‘To  je  majhen korak za  človeka,  a  velik  skok za
človeštvo’.  Dejansko  je  človeštvo  doseglo  zgodovinski  cilj.  Toda  danes  na
Vnebovzetje Marije, obhajamo veliko večjo osvojitev.« S temi besedami je papež
Frančišek  začel  nagovor  pred  opoldansko  molitvijo  Angel  Gospodov  z  okna
apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnji slovesni praznik Vnebovzetja
Device Marije.

Marija je stopila v raj. Tja ni šla samo v duhu temveč s telesom, ona vsa. Ta
majhen korak neznatne nazareške Device je bil velik skok človeštva naprej. Malo
nam koristi iti na luno, če ne živimo kot bratje in sestre na zemlji. Toda da ena
izmed nas živi v nebesih s telesom nam daje upanje. Razumemo namreč, da smo
dragoceni in namenjeni vstajenju. Bog ne bo pustil, da naše telo izgine v nič. Z
Bogom se ne bo nič izgubilo! Marija je dosegla cilj in mi imamo pred očmi razlog
zaradi katerega hodimo naprej, in sicer ne zato, da bi si pridobivali  tukajšnje
stvari,  ki  izginejo, ampak dosežemo domovino tam zgoraj, ki  je za večno. In
Marija je zvezda, ki  nas usmerja. Ona je šla prva. Ona, kakor nas uči koncil
»sveti  kot  znamenje  gotovega upanja  in  tolažbe za  potujoče Božje  ljudstvo«
(Lumen gentium, 68).

Kaj nam svetuje Naša mati? Danes v evangeliju je prvo, kar reče: »Moja duša
poveličuje Gospoda« (Lk 1,46). Ker smo navajeni slišati te besede, morda več ne
zaznamo  njihovega  pomena.  Poveličevati  dobesedno  pomeni  »delati  veliko«,
povečati. Marija »poveča Gospoda«, torej ne problemov, ki jih v tistem trenutku
prav gotovo  ni manjkalo, ampak Gospoda. Kolikokrat se mi pustimo podvreči
težavam in  požreti  strahovom.  Marija  pa  ne,  ker  je  Boga  postavila  za  prvo
veličino življenja. Iz tega izhaja Magnifikat, od tu se poraja veselje, nikakor ne iz
odsotnosti  težav,  ki  slej  ko  prej  pridejo,  temveč  iz  prisotnosti  Boga,  ki  nam
pomaga, ki nam je blizu. Kajti Bog je velik. Predvsem pa se Bog ozira na majhne.
Mi smo njegova slabost ljubezni, saj Bog gleda na majhne in jih ima rad.     >>
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