
23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA NEDELJA
Evangelij: JEZUS POMAGA BOLNIKOM Mr 7,31–37

Mašni nameni od 5.9.2021 do 11.9.2021

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

ponedeljek, 6.9. Zaharija, prerok
19h  Katarina Peternel in vsi  Peternelovi, Rovte 82g
ZAČETEK VEROUKA

torek, 7.9. Regina, devica in mučenka
19h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125

sreda, 8.9. ROJSTVO DEVICE MARIJE, praznik
 8h  Gabrijela Skvarča, Rovte 162
19h  Janez Kogovšek, godovna in  Vidmarjevi, Rovte 118

četrtek, 9.9. Sveti Peter Klaver, duhovnik
19h  iz družine Kogovšek, Rovte 46

petek, 10.9. Nikolaj Tolentinski, duhovnik
19h  iz družine Homovec in Križaj, obletna, Rovte 85a

sobota, 11.9. 19h  Mihael Mlinar

********************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ceno za okna, ki sta jih naročila na sejmu, so jima še dvakrat znižali in
jima kot dobropis vrnili nekaj denarja, za ploščice, ki sta jih kupovala
na dan svetega Miklavža, pa sta prejela 50 odstotkov popusta, ker sta
kupila zadnje iz zaloge. Tako sta zgradila skoraj novo hišo. Sredstev je
zmanjkalo le za novo kuhinjo, vendar jima je nekdo celo za to posodil
denar brez obresti. Z delom sta pričela konec maja, za božič pa sta se
že grela v prenovljenem domu. Vse sta postorila v zadnjem trenutku,
kajti po mesecu dni so se pogoji za prevzem kredita tako spremenili,
da ga ne bi več dobila, pa tudi pandemija, ki je izbruhnila po njuni
vselitvi, bi takšno delo zelo upočasnila.

Katja  je  začela  molitve,  namenjene  svetemu  Jožefu,  zbirati  na
medmrežju.  Vsak  dan  mu  priporoči  svojo  družino,  službo  …  Svojo
izkušnjo in molitvene obrazce deli z vsemi, za katere se ji zdi, da bi
potrebovali podobno svetnikovo pomoč, kot jo je sama. Z možem sta
med starinami,  ki  so  bile  v  hiši,  našla  tudi  Jožefovo podobo,  ki  je
verjetno pripadala moževim starim staršem, in jo pritrdila na steno.
Spominjala ju bo, pod čigavim varstvom je njihov dom.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
Pričevanje o svetem Jožefu – Magnificat 10/2021, str. 16 –17

24. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA MLADIH
Evangelij: VERUJEMO V KRISTUSOVO BOŽANSTVO, ČEPRAV MORA TRPETI    Mr 8,27–35

Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezarêje Filípove. Med potjo je
učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik,
drugi: Elija, spet drugi: Eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite,
kdo  sem?«  Peter  mu  je  odgovóril  in  rekel:  »Ti  si  Kristus.«  Strogo  jim  je
prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral
veliko pretrpeti,  da  ga bodo starešine,  véliki  duhovniki  in  pismouki  zavrgli  in
umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril.

In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal
po učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš na
to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico
skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in
vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo
izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo
rešil.«
Mašni nameni od 12.9.2021 do 19.9.2021:
nedelja, 12.9. 7:30h – za farane

10h  Valentin in Rozalija Gantar, Rovte 41a
ponedeljek, 13.9. Sveti Janez Zlatousti, škof in učitelj

19h  Pivk in Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28
torek, 14.9. POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA, praznik

19h  Marjan Brenčič, Petkovec 39
sreda, 15.9. Žalostna Mati Božja, god

19h  Jakob Skvarča, obletna 
in  Gabrijela Skvarča, trideseti dan, Rovte 162

četrtek, 16.9. Sveti Kornelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec
19h  Ludvik Bizjan, obletna 

in  sin Robert, Petkovec 26a
petek, 17.9. Sveti Robert Bellarmin, škof in učitelj

19h  starši Jereb, obletna 
in vsi  iz družine Jereb, Rovte 132

sobota, 18.9. Sveti Jožef Kupertinski, duhovnik
STIČNA MLADIH!
19h  Franc Jereb, obletna, Rovte 151

nedelja, 19.9. 25. NEDELJA MED LETOM 
Januarij, škof in mučenec
Nedelja svetniških kandidatov: Baraga, Gnidovec, 
Vovk, Majcen, Strle, Mahnič
7:30h – za farane
10h  Jože Malavašič, obletna, Rovte 104f



Ostala oznanila
Obvezne maske v zaprtih prostorih zaradi COVID-19 
Navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 od 2. 7. 2021 svete maše z 
ljudstvom omejene, v cerkvi je lahko v razdalji najmanj 1m, za 1 osebo 
(ali ena družina ali člani gospodinjstva)
* Z rednim veroukom bomo v župniji pričeli v ponedeljek 6. septembra.

Urnik verouka tudi na spletni strani župnije in na oglasni deski pod zvonikom.
Razpored: 1. r. Ponedeljek(Ana) 17h, 2. r. Torek(Ana) 17h,
3. r. Ponedeljek 15h, 4. r. Ponedeljek(Nevenka) 16h, 
5 A r. Torek 15h, 5 B r. Torek 16h, 6 A r. Petek 15h, 6. B r. Petek 16h, 
7. r. Ponedeljek 16h, 8. r. Četrtek 15h, 9. r. Četrtek 16h

* Starši, omogočite otrokom naročilo ilustrirane revije Mavrica za 
veroučno leto 2021/2022.

* V ponedeljek 6. septembra je po večerni maši v veroučni učilnici 
priprava na zakrament krsta za starše in botre. K pripravi starši prinesite 
rojstni list otroka, družinsko knjižico, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če 
so iz druge župnije.

* V sredo 8. septembra obhajamo praznik Rojstva Device Marije ali Mali 
šmaren. Sveti maši bosta ob 8 h in ob 19 h.

* V soboto 18. septembra bo v Stični srečanje mladih – Stična mladih 
2021 – v cistercijanskem samostanu. 
Letos bo potekala po nekoliko spremenjenem urniku, in sicer od 10:30h do 
21:30h. Sveta maša bo v dopoldanskem času, večer pa bo posvečen 
glasbenemu programu.

* Dodatna obvestila spremljajte na spletni strani župnije Rovte

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
5.9.  Marja Čuk in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Ana Štefanič
8.9.  ob 8h Franjo Tušar  ob 19h Mojca Skvarča
12.9.  Ema Kavčič in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Klemen Jereb
19.9.  Franja Tušar in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Drago Malavašič

 Pogrebne maše za mesec september  Marija Lukančič
 Pogrebne pušice za mesec september  Niko Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 1. in 2, od 4.9. do 10.9. sk. 3, od 11.9. do 17.9. sk. 4, od 18.9. do 24.9.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 5.9.2021 do 19.9.2021, Leto XVII. št. 18/419
Pod Jožefovo streho

Katji Ceglar nikoli ni prišlo na pamet, da bi se v molitvi zatekla k
svetemu Jožefu, danes pa ob vsakem obisku cerkve poišče kip skritega
svetnika.

Ko je umrl njen tast, sta se z možem soočila z vprašanjem, kako
bosta poskrbela za nepokretno taščo.  Želela sta se preseliti  k  njej,
vendar je bila 150 let stara hiša, v kateri je živela, potrebna temeljite
prenove. Privarčevanih sredstev sta imela samo za nova okna, zato sta
se odločila, da bosta stare zidove prekrila s ploščami in jih tako skrila
pred pogledi, pohištvo pa prebarvala.

Odpravila sta se na sejem v Celje, da bi si ogledala ponudnike. Pred
obiskom razstaviščnih prostorov sta pri maši v celjski cerkvi svetega
Jožefa,  Jezusovega skrbnika,  prosila  za vodstvo pri  uspešni  prenovi
novega doma. Katji je namreč sestra svetovala, naj se obrača nanj,
zato je izkoristila vsako priložnost, da se mu je priporočila. Za prave
odločitve je prosila tudi Svetega Duha.

Ko sta se dela lotila, je vse steklo zelo hitro. Nepričakovano jima je
nekdo  ponudil  brezplačno  nastanitev  za  taščo,  zidarji  pa  so  jima
pravilno svetovali, naj se prenove lotita temeljito in naj vlažnih zidov
ne skrivata začasno s ploščami. Sestavili so ugoden predračun, neki
sorodnik pa se jima je ponudil, da bi prenovo zastonj nadziral in jima
pomagal.

Notranjost hiše so popolnoma porušili in vse zgradili na novo. Kljub
ogromni spremembi sta Katja  in  njen soprog zmogla  poravnati  vse
račune. Zidarji so jima znižali ceno, peč sta dobila po polovični ceni,
ker  je  bila  razstavni  eksponat,  za  odvoz  materiala  so  poskrbeli
sosedje. >>


