
21. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA Jan 6,60–69

Mašni nameni od 22.8.2021 do 28.8.2021

nedelja, 22.8. 21. NEDELJA MED LETOM
God Device Marije Kraljice
7:30h – za farane
10h  Pavel Lukan, Praprotno Brdo 18
15h – za vse med in povojne žrtve komunističnega nasilja iz 

župnije Rovte, mašuje dr. Ivan Štuhec
ponedeljek, 23.8. Sveta Roza iz Lime, devica

19h – V zahvalo Materi Božji
torek, 24.8. SVETI JERNEJ, apostol, praznik

19h  Janez Reven, Rovte 54
sreda, 25.8. Sveti Jožef Kalasanc, duhovnik

19h  Slavko Šinkovec, obletna, Rovte 44
četrtek, 26.8. Tarzicij in Hadrijan, mučenca

19h  iz družine Turk, Rovte 96
petek, 27.8. Sveta Monika, mati svetega Avguština

19h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a
sobota, 28.8. Sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj

 9h – maša na Vrhu sv. trije Kralji

Spored verouka in delovnih zvezkov (DZV), učbenikov
in liturgičnih zvezkov (LZV) v veroučnem letu 2021/2022.

Razred Dan Ura Naslov delovnega zvezka  

1.r. Ponedeljek (Ana) 17h Božji otrok sem DZV

2.r. Torek (Ana) 17 h Jezus je moj prijatelj DZV

3.r. Ponedeljek 15 h Kristjani praznujemo skupaj DZV

4.r. Ponedeljek (Nevenka) 16 h Pot v srečno življenje Kat

5a.r. Torek 15 h Znamenja na poti k Bogu Kat.

5b.r. Torek 16 h Znamenja na poti k Bogu Kat.

6a.r. Petek 15 h Skupaj v novi svet Kat.

6b.r. Petek 16 h Skupaj v novi svet Kat.

7.r. Ponedeljek 16 h Kdo je ta ?
Kdo je ta ?

Kat.
DZV

8.r. Četrtek 15 h Pridi, Sveti Duh Kat.

9.r. Četrtek 16 h Pridi, Sveti Duh Kat.
Za vse skupine je obvezen liturgični zvezek z listki.

22. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: NE NADOMEŠČAJMO BOŽJIH ZAPOVEDI S ČLOVEŠKIMI IZROČILI Mr 7,1–8
Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, in
videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi, to je z neumitimi rokami.
Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov in ne jedo, če si prej skrbno ne
umijejo rok. Tudi ničesar s trga ne jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo drugega se
držijo po izročilu: umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in pismouki
vprašali:  »Zakaj  se  tvoji  učenci  ne  ravnajo  po  izročilu  prednikov,  ampak jedo  kar  z
nečistimi rokami?« Odgovóril jim je: »Prerok Izaíja je dobro prerokoval o vas hinavcih,
kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda
zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ Božjo zapoved opuščate
in se držite človeškega izročila.«
Mašni nameni od 29.8.2021 do 5.9.2021:
nedelja, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika

7:30h – za farane
10h  Marcel Kržišnik, obletna, Rovte 5
Pri maši je srečanje za invalide, bolne in starejše

ponedeljek, 30.8. Feliks, mučenec
19h  Ivanka Malovrh, obletna, Praprotno Brdo

torek, 31.8. Rajmund Nonat, redovnik
19h  Henrik, Amalija in Vlado Žerjal, Rovte 20a

sreda, 1.9. Sveti Egidij, (Tilen), opat
19h  iz družine Žakelj, Rovte 124a

četrtek, 2.9. 19h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124
petek, 3.9.
Prvi petek

Sveti Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj
19h  starša Ana in Janez Logar, sestra in bratje, Rovte 104

sobota, 4.9.
Prva duhovniška

Rozalija, devica
19h  Stanislav Martinšek, Rovte 1, sosedje

nedelja, 5.9. 23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA NEDELJA
Sveta Mati Terezija iz Kalkute
7:30h – za farane
10h  Ludvik in Manica Skvarča, godovna, Rovte 11

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Sanjam o misijonarski izbiri, ki je zmožna preoblikovati vse, da bi

navade,  slogi,  urniki,  govorica  in  vsaka  cerkvena  struktura  postali
ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta, bolj kakor pa za
varovanje sebe. Prenovo struktur, ki jo terja pastoralno spreobrnjenje,
je mogoče razumeti v tem smislu: omogoča naj, da bodo vse strukture
postale bolj misijonarske, in bo redna pastorala v vseh svojih zahtevah
bolj  odkrita  in  odprta.  Vse  pastoralne  delavce  naj  postavi  v  trajno
»izhajanje« in tako pospeši pozitiven odgovor vseh ljudi, katerim daje
Jezus  svoje  prijateljstvo.  Janez  Pavel  II.  je  takole  dejal  škofom
Oceanije: »Vsaka prenova Cerkve mora imeti za svoj cilj poslanstvo,
da se ne bi vdala nekakšni cerkveni obrnjenosti vase«.



Ostala oznanila
* V nedeljo 22. avgusta je ob 15 uri spominska maša za vse med in povojne žrtve 

komunističnega nasilja iz župnije Rovte, ob dnevu spomina na vse avtoritarne in 
totalitarne režime. Sveto mašo bo vodil in daroval dr. Ivan Štuhec.
Po maši je še kulturni program.

* Od ponedeljka 23. 8. do petka 27. 8. 2021 je vpis veroučencev za 
obiskovanje verouka. Starši prinesite k vpisu podpisano spričevalo 
veroučenca, v kolikor ga še niste oddali. Ob vpisu boste prejeli Liturgični zvezek,
Delovni zvezek ali veroučni učbenik. Seznam delovnih zvezkov in katekizmov ter 
urnik verouka je napisan v tiskanih oznanilih.

* Oratorij Rovte 2021 bo potekal v župniji v času od 23. do 26. avgusta pod 
geslom »Originalen sem.« Prijavnice najdete v lopi pod zvonikom. Izpolnjene 
oddajte do 20.8. v škatlo pod zvonikom ali v poštni nabiralnik na župnišču. Vse 
informacije najdete na prijavnici in tudi na spletni strani župnije.

* V četrtek 26. avgusta 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.

* Na 22. nedeljo med letom 29. 8., je pri maši ob 10 H srečanje za 
invalide, bolne in starejše. Med mašo bo možno prejeti tudi zakrament 
bolniškega maziljenja, kdor bi to želel.

* Na prvi petek v mesecu septembru (3. 9), bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu septembru bomo po večerni maši zmolili litanije 
Matere Božje, molili za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Z rednim veroukom bomo v župniji pričeli v ponedeljek 6. septembra.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

22.8.  Marija Lukančič in Cilka Jereb  Ana Štefanič in Helena Rupnik
29.8.  Ema Kavčič in Franja Tušar  Nevenka in Drago Malavašič
5.9.  Marja Čuk in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Ana Štefanič

 Pogrebne maše za mesec avgust  Helena Rupnik
 Pogrebne maše za mesec september  Marija Lukančič
 Pogrebne pušice za mesec avgust  Peter Istenič
 Pogrebne pušice za mesec september  Niko Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 21.8. do 27.8. sk. 24, od 28.8. do 3.9. sk. 1. in 2., od 4.9. do 10.9.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 22.8.2021 do 5.9.2021, Leto XVII. št. 17/418
PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE

Apostolska spodbuda Evangelii Gaudium (Veselje evangelija)
 papež Frančišek – 24. november 2013

»Sanjam o misijonski izbiri,  ki je zmožna preoblikovati vse, da bi
navade,  slogi,  urniki,  govorica  in  vsaka  cerkvena  struktura  postali
ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta, bolj kakor pa za
varovanje sebe.«

Pavel VI. je vabil, naj okrepimo klic k prenovi. Jasno je povedal, da
se ne obrača samo na posameznike, ampak na vso Cerkev. Spomnimo
na to  znamenito  besedilo,  ki  ni  izgubilo  svoje  moči.  »Cerkev mora
poglobiti  zavest  o  sebi,  premišljevati  o  svoji  lastni  skrivnosti.  Iz  te
razsvetljene in dejavne zavesti izvira samodejna želja, da bi soočila
idealno  podobo Cerkve,  kakršno je  Kristus  videl,  hotel  in  ljubil  kot
svojo sveto in brezmadežno nevesto, s  svojim resničnim današnjim
obličjem. Iz tega izvira velikodušna in skoraj nepotrpežljiva potreba po
prenovi in popravi napak, ki jih ta zavest ob notranjem izpraševanju v
ogledalu tega modela, ki ji ga je Kristus zapustil, izpostavi in zavrže.«

Drugi vatikanski cerkveni zbor je predstavil cerkveno spreobrnjenje
kot odprtost za nenehno reformo iz zvestobe Jezusu Kristusu: »Vsaka
prenova Cerkve je v bistvu pomnožitev zvestobe njegovi poklicanosti.
Kristus  kliče  Cerkev  na  poti  njenega  romanja  k  tistemu  stalnemu
prenavljanju,  katerega  Cerkev,  kolikor  je  človeška  in  zemeljska
ustanova, vedno potrebuje«. Obstajajo cerkvene strukture, ki utegnejo
pogojevati  oznanjevalno  živahnost,  prav  tako  pa  dobre  strukture
služijo namenu, ko je v njih življenje, ki jih oživlja, podpira in presoja.
Brez novega življenja in pristnega evangeljskega duha, brez »zvestobe
Cerkve svoji  poklicanosti«, se katera koli  nova struktura v kratkem
času prelomi. >>


