
11. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: GORČIČNO ZRNO ZRASTE V VELIKO DREVO Mr 4,26-34

Mašni nameni od 13.6.2021 do 19.6.2021
nedelja, 13.6. Sveti Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj

7:30h – za farane
10h  Jože Gantar in Anja, Rovte 119d

ponedeljek, 14.6. Valerij in Rufin, mučenca
19h  Anton Albreht, obletna in godovna, 

Rovtarske Žibrše 21
torek, 15.6. Sveti Vid, mučenec

19h na Petkovcu – Urna maša, za odvrnitev hude ure
sreda, 16.6. Beno, škof in Gvido, škof

19h  Anton Trpin, godovna in Kovačevi, Rovte 117
četrtek, 17.6. 19h  Frančiška in Jožef Jesenko in Hedvika Modic, obletna, 

Rovte 34
petek, 18.6. Marko in Marcelijan, mučenca

19h  Vinko Trček, Rovte 9
sobota, 19.6. Gervazij in Protazij, mučenca

19h – za zdravje, Rovte 158
**************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Po  dolgih  letih  se  je  iz  Kanjega  Dola  preselila  v  Stično.  Breme
vzdrževanja hiše in gospodarjenja je padlo z njenih ramen, saj za to
skrbijo cistercijani, ki so jo sprejeli pod svojo streho. Svetemu Jožefu
sedaj še posebej priporoča očete, da bi bili  stebri,  ob katerih bi se
družine počutile varno, ter da bi Jezusov varuh zanje tudi materialno
poskrbel.  Priporoča  mu  najstnike,  da  bi  zrasli  v  pokončne  može.
Prepričana je,  da bo sadove njegove priprošnje lahko videla šele v
nebesih.  K  njemu  se  zateka  tudi  sama,  ko  se  sooča  z  vzgojno
težavnimi fanti. Ob različnih potrebah se nanj obrne skupaj z otroki, ki
z njo preživljajo tedne duhovnosti, ter jih tako z zgledom uči, kako
lahko sodelujejo s svetniki. S. Rebeka je za svoje delo na področju
vzgoje in evangelizacije otrok ter mladine leta 2020 prejela najvišje
priznanje  koprske  škofije:  odličje  sv.  Jožefa.  Mogoče  je  bil  tudi  to
njegov odgovor na njeno davno molitev v propadajoči hiši v Kanjem
Dolu.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
Pričevanje o svetem Jožefu – Magnificat 6/2021, str. 17 –18

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 12.6. do 18.6. sk. 14, od 19.6. do 25.6. sk. 15, od 26.6. do 2.7.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

12. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: KRISTUS JE GOSPODAR NARAVE Mr 4,35-41
Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: »Prepeljímo se na
drugo stran!« Ko so odslovíli množico, so ga vzeli s seboj v čolnu, v katerem je
bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v
čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili
so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo?« In vstal je, zaprétil
vetru in rekel morju: »Utihni! Molči!« In veter se je polegel in nastala je globoka
tišina. Njim pa je rekel: »Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?« Prevzel jih je
velik strah in spraševali so se: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in
morje?«
Mašni nameni od 20.6.2021 do 27.6.2021:
nedelja, 20.6. 7:30h – za farane

10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37
ponedeljek, 21.6. Sveti Alojzij Gonzaga, redovnik

19h – v čast Sveti Ani, Rovte 46e
torek, 22.6. Janez Fisher in Tomaž More, mučenca

19h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
sreda, 23.6. Sveti Jožef Cafasso, duhovnik

19h  Likarjevi, Rovte 14a
četrtek, 24.6. ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA, slovesni praznik

19h  Ivanka Logar, godovna, Rovte 104f
petek, 25.6. DAN DRŽAVNOSTI; Viljem, opat

19h – za domovino (združenje VSO)
sobota, 26.6. Ciril Aleksandrijski, škof in učitelj

19h  Miroslav Moljk in vse žrtve osamosvojitvene 
vojne, Rovtarske Žibrše 4

nedelja, 27.6. 13. NEDELJA MED LETOM; Sveta Ema Krška, kneginja
7:30h – za farane
10h  Cita Loštrek, oče Pavel Loštrek in brat Pavel, 

dano iz Ljubljane
Obvezne maske v zaprtih prostorih zaradi COVID-19
Nova navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 14. 5. 2021
Od 14. maja 2021 so svete maše z ljudstvom omejene, v cerkvi je
lahko največ vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci) 50%
zasedenosti in največ 50 oseb v razdalji najmanj 1,5m, 
za 1 osebo (ali ena družina ali člani gospodinjstva) na 10 m2
********************************************************
Veroučna spričevala bodo veroučenci prejeli pri verouku v tednu po 
11. navadni nedelji in nato podpisana vrnili do konca meseca junija.



Ostala oznanila
* V torek 15. junija obhajamo god svetega Vida, mučenca. Sveta maša 

bo na Petkovcu ob 19 uri. Po maši je blagoslov vode za kropljenje.
* V soboto, 19. junija 2021, bo vseslovensko romanje v narodno svetišče

Marije Pomagaj na Brezje. Mašo ob 10 uri bo ob somaševanju predstavnikov
duhovnikov in invalidov vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan.
Romanja na Brezje se bo lahko udeležilo le nekaj predstavnikov bolnikov, 
invalidov in starejših ob spremstvu mladih, prostovoljcev in drugih. Drugi bodo 
to sv. mašo lahko spremljali preko Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. 
program). Miro Šlibar za MOPZ pri SŠK

* V nedeljo 20 junija je pri obeh mašah darovanje za potrebe kritja 
stroškov župnišča. Darovanje priporočam. Stroški bodo še z pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja in z odplačevanjem najetega posojila.

* Koncert sakralne glasbe v počastitev 30. obletnice samostojne 
Slovenije in v spomin 56 obletnici smrti msgr. Janez Hladnik, 
v cerkvi sv. Mihela v Rovtah 20. junija ob 18 uri. 
Nastopata: Jože Oblak, tenor in Medard Švigelj, orgle Lepo vabljeni

* Navodila slovenskih škofov ob praznovanju 30. obletnice slovenske 
samostojnosti v Katoliški Cerkvi v Sloveniji:
- V nedeljo 20. junija naj duhovniki darujejo svete maše za domovino. 
Blagoslovijo naj slovensko zastavo in jo izobesijo iz zvonika ob prepevanju 
slovenske himne. 
- Župniki in župnijske skupnosti naj se pridružijo pobudi 24 ur posta in 
molitve za domovino, ki bo od 21. junija od 18 h do 22. junija do 18 h, ko bo 
sklep s slovesno mašo za domovino v ljubljanski stolnici.
- V četrtek 24. junija, ob 18 h naj se po vseh župnijskih cerkvah zvoni v čast 30. 
obletnice samostojnosti in neodvisnosti.
- Vsi župniki bodo prejeli podobice z molitvijo za domovino, ki jih razdelijo 
vernikom in jih povabijo k molitvi tudi po družinah

* V četrtek 24.junija je po večerni sveti maši srečanje za člane Župnijske Karitas. 
Vabljeni vsi obstoječi člani in tudi vsi ostali, ki vas zanima prostovoljno 
karitativno delovanje v župniji.

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

13.6.  Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Klemen Jereb
20.6.  Mari Čuk in Franja Tušar  Jerneja Kunc in Helena Rupnik
27.6.  Ema Kavčič in Vilma Kunc  Nevenka Malavašič in Ana Štefanič

Ministriranje:
Teden od 13.6. do 20.6.  Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 20.6. do 27.6.  Anže Treven

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

Oznanila od 13.6.2021 do 27.6.2021, Leto XVII. št. 12/413

Minister za gospodarstvo
S. Rebeka Kenda se pogosto zateka k svetnikom. Pravi, da so njeni

sodelavci, in ker so bliže Bogu, tudi vedo, kaj želi; kot da bi bil Bog
predsednik, svetniki pa ministri za posamezna področja.

Ko je pred mnogimi leti zaradi poteka pogodbe zapuščala Uskovnico,
kjer je organizirala srečanja za manjše skupine otrok, si je poiskala
novo  domovanje  v  domu  duhovnih  vaj  na  Otaležu.  Ker  je  bila
uskovniška  hiša  težko  dostopna,  so  njene  stvari  do  ceste  najprej
prepeljali  s  traktorjem.  Ko  so  jih  nalagali  na  tovornjak,  da  bi  jih
odpeljala na Otalež, je v srcu jasno začutila Jezusovo zahtevo: »Ne!
Hočem imeti svojo hišo!« V hipu si je premislila in tovornjak je stvari
začasno odpeljal k njenemu očetu, ona pa se je lotila iskanja novega
doma za Jezusa in otroke.

Spovednik ji je svetoval, naj po hiši povpraša v Kanjem Dolu. Na
razpolago je bila domačija, ki ni bila v najboljšem stanju. Lastniki so ji
jo dali v najem in ji dovolili, naj v njej počne, kar želi, saj je zgradba
tako ali tako propadala. Skoraj brez finančnih sredstev se je s. Rebeka
odpravila  v  Katoliško  knjigarno  in  tam  kupila  kipa  svetega  Jožefa
delavca  ter  Brezmadežne.  V  hiši  jima  je  pripravila  oltarček  s
priprošnjo,  naj  sveti  Jožef  prevzame  obnovo  hiše  in  gospodarstvo,
Brezmadežna  pa  vzgojo  otrok,  ki  se  bodo  udeleževali  programov.
Zavedala se je, da sta ti področji prevelik zalogaj, če bi se ju lotila
sama. Tako bo dobila potrditev, da je bil tisti glas res od Boga in ne
plod bolne domišljije. Kaže, da je sveti par nalogo v polnosti izpolnil,
saj je za obnovo domačije prejela darove, izvedli pa so jo prostovoljci.
Tudi ko je bila hiša pozneje polna otrok, jim ni nikoli nič manjkalo.
Imela je vse, kar je potrebovala za delo z mladimi. >>


