
SVETA TROJICA, slovesni praznik
Evangelij: DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA Jn 16,12–15

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne
morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril
sam od  sebe,  temveč  bo  povedal,  kar  bo  slišal,  in  oznanjal  vam bo  prihodnje  reči.
Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato
sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«
Mašni nameni od 12.6.2022 do 18.6.2022
nedelja, 12.6. 7:30h – za farane

10h  iz družine Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
ponedeljek, 13.6. Sveti Anton Padovanski, duhovnik in učitelj

19h  Rupertovi, Petkovec 13
torek, 14.6. Valerij in Rufin, mučenca

19h  Robert Bizjan, dano od sosedov Mlinar, Petkovec 26
sreda, 15.6. Sveti Vid, mučenec

19h na Petkovcu – za odvrnitev hude ure, urna maša
četrtek, 16.6. SVETO REŠNJE TELO IN SVETA REŠNJA KRI,

slovesni in zapovedani praznik
  8h – za farane
19h  Miroslav in Marija Novak, obl. in Slavko, Petkovec 6

petek, 17.6. Blaženi Jožef Marija Cassant, duhovnik
19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a

sobota, 18.6. Marko in Marcelijan, mučenca
  9h – Maša na Vrhu Svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Potrebujemo duhovno Božje življenje, ki se pretaka v nas po tem zakramentu,

če želimo biti sposobni ljubiti kakor on. Potrebujemo jo, da se upiramo skušnjavi
in grehu, skrbimo za ljudi v stiski in oznanjujemo veselo blagovest. Potrebujemo
njegovo milost, da preživimo in uspevamo na tem svetu.

Toda  ta  dar  Jezusovega  telesa  in  krvi  ni  le  za  sedanjost,  temveč  za  vso
večnost. Zato nam obljublja: če uživamo ta kruh, bomo živeli vekomaj. Kako ne
bi mogli večno živeti, ko pa se v nas pretaka Jezusovo življenje? Prav njegovo
življenje v nas bo ostalo in mi tudi, kajti postali smo eno z njim.

To je veliki Jezusov dar, Kruh življenja. Evharistija ni zgolj nekaj, kar lahko
jemljemo kot  samoumevno ali  mislimo, da lahko živimo brez nje.  Jezus nam
naroča, naj verujemo, da je on tisti, ki ga napoveduje Stara zaveza nas rešuje iz
suženjstva grehu, kakor je Bog Izraelce rešil iz egiptovske sužnosti. On je ta, ki
nas krepča na poti v obljubljeno deželo, kakor je Izraelce pri življenju ohranjala
mana v puščavi. On je ta, ki nas bo sprejel tisti dan, ko bomo prispeli v nebeško
obljubljeno  deželo  in  ga  spoznali,  saj  imamo  njegovo  življenje  v  sebi.  Tako
prihodnost je obljubil nam, ki verujemo!

Za molitev in premišljevanje – Ta teden si vzemimo nekaj časa in zapišimo
zgodbo o svojem odnosu z Bogom. Ni treba, da je podrobna (lahko napišete po
točkah), vendar poskusimo odgovoriti na naslednja vprašanja. >>

12. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT Lk 9,18–24

Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo
ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal
eden od starodavnih prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je
odgovóril: »Božji Maziljenec.« Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali.
Rekel  je:  »Sin  človekov  mora  veliko  pretrpeti.  Starešine  ljudstva,  véliki  duhovniki  in
pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal.« Vsem pa je rekel: »Če hoče
kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor
namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí svoje življenje zaradi
mene, ga bo rešil.«
Mašni nameni od 19.6.2022 do 26.6.2022:
nedelja, 19.6. Nazarij, škof v Kopru

  7h – za farane
10h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

ponedeljek, 20.6. Florentina in Vincencija, redovnici
19h  Franc Zakrajšek in starši, Krajno brdo, 

dano Rovte 127
torek, 21.6. Sveti Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine

19h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11
sreda, 22.6. Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenec

19h  Franc Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
četrtek, 23.6. ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA, slovesni praznik

19h – za zdravje, Rovte 158
petek, 24.6. SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik

19h  Alojz in Marija Brence, obletna, Petkovec
sobota, 25.6. Marijino brezmadežno Srce, god

DAN DRŽAVNOSTI
19h – Za domovino (VSO)

nedelja, 26.6. 13. NEDELJA MED LETOM; Ciril Aleksandrijski, škof
7:30h – za farane
10h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42

(Nadaljevanje iz prejšnje strani) 
Kako je naš odnos z Bogom rasel doslej? Kako je skrbel za nas ter kako smo

mu vračali to ljubezen in mu služili? Kakšen je naš odnos z Bogom zdaj? Kako
deluje v nas? Kako ga doživljamo, ko ga prejmemo v sveti hostiji? Kako bi želeli,
da bi naš odnos z Bogom rasel v prihodnje? Kje še potrebujemo njegovo milost?
Kako bi lahko občutili več njegovega življenja v sebi?

To nedeljo svoje odgovore nesimo Gospodu, ko bomo pristopili  k svetemu
obhajilu. Ko bomo opisovali svoj odnos z njim, se mu zahvalimo za vse, kar je
storil  v  našem  življenju  doslej,  in  ga  prosimo  za  vse,  kar  potrebujemo  za
prihodnost. Ne pozabimo: to je trenutek, ko bomo najtesneje povezani z njim na
tej strani večnosti. 
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Ostala oznanila
* V sredo, 15 junija, goduje sveti Vid. Ta dan je sveta maša v 

cerkvi svetega Hieronima na Petkovcu, z namenom: za odvrnenje
hude ure (urna maša). 
Pri maši je tudi blagoslov vode za kropljenje.

* V četrtek, 16. junija, praznujemo slovesni in zapovedani 
praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi. 
Telovska procesija bo ob ugodnem vremenu po jutranji maši 
ob 7 h v nedeljo, 19. junija.

* Slovesni praznik Rojstva Janeza Krstnika letos praznujemo 
liturgično z praznično sveto mašo že v četrtek, 23. junija, ker 
je, 24. junija, praznik Srca Jezusovega. 
V soboto pa praznujemo god Marijinega brezmadežnega srca.

* Župnijska Karitas Rovte organizira romanje na: »54. Narodno 
romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje«, ki bo v 
soboto, 18. junija. Vabljeni tudi vsi, ki bi radi poromali k Mariji 
Pomagaj, ne glede na starost in spol. Odhod avtobusa iz Rovt iz pred 
cerkve v soboto, 18. junija 2022 ob 7. uri zjutraj. Prijave sprejemata: 
gospod župnik v župnišču in po telefonu: 01 750 10 59 
in Jože: tel 031 328 564

* Imenovanje novih ključarjev, gospodarskega in župnijskega 
pastoralnega sveta imate na oglasni deski pod zvonikom.

* Nadškofija Ljubljana je povišala dar za sveto mašo, mašni štipendij na
23 Eur, od 1. septembra dalje.

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

12. 6.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Ana Štefanič
16. 6.  8h – Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  19h – Drago in Nevenka Malavašič
19. 6.  7h – Marja Čuk in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb
23. 6.  19h – Matjaž Gnezda in Cilka Jereb
24. 6.  19h – Helena Rupnik in Doroteja Kržič
25. 6.  19h – Klemen Jereb
26. 6.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Ana Štefanič

 Pogrebne maše za mesec junij  Matjaž Gnezda
 Pogrebne pušice za mesec junij  Niko Skvarča
Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk.19, od 11.6. do 17.6.  sk.20, od 18.6. do 24.6.  sk.21, od 25.6. do 1.7.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)

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

Oznanila od 12.6.2022 do 26.6.2022, Leto XVIII. št. 12/439
Jezus, Kruh življenja

Evharistija nam prinaša življenje zdaj in vekomaj Mark Hart
Pogled nazaj  in  pogled  naprej –  Preden se  je  Jezus  poimenoval  Kruh

življenja v zgornjem odlomku, je nahranil pettisočglavo množico (prim. Jn 6,1–
13). Ljudem je dal jesti, da jim ne bi bilo treba lačnim in utrujenim daleč hoditi
po hrano. Pozneje so ga poiskali, vendar jih je posvaril, naj ne delajo za jed, ki
mine, ampak za jed, ki bo ostala za večno življenje (prim. Jn 6,27).

Jezus se je navezoval tudi na čas, ko je njegov Oče Izraelcem v puščavi dajal
mano. Zakaj? Hotel je, da bi se spomnili drugega časa, ko je Bog hranil svoje
ljudstvo in mu dajal moč na dolgem popotovanju. Hotel je, da bi se ozrli nazaj,
da bi lahko cenili to, kar jih čaka. Kot pri šahu je Učitelj vselej nekaj potez pred
nami, četudi se figure še niso postavile na prava mesta.

Izraelci so v štiridesetih letih potovanja po puščavi Boga prosili za hrano in kot
dober Oče je poskrbel zanje. Vsako jutro se je na tleh pojavila skrivnostna bela
snov, ki so ji rekli mana, kar pomeni. »Kaj je to?« Bila je podobna kruhu, užitna
in očitno nasitna. Zaradi vsakdanje mane so se Izraelci zanašali na to, da bodo
prišli v obljubljeno deželo (prim. 2 Mz 16,35).

Jezus se je zavedal, da bo morala množica ljudi, ki mu je sledila na odročen
kraj, morala jesti, in kakor je njegov Oče priskrbel mano, je tudi on poskrbel
zanje. Naročil pa jim je tudi, naj poleg telesne hrane, ki so si jo želeli, vidijo tudi
večno življenje, po katerem bi morali hrepeneti. Povabil jih je, naj spremenijo
življenje in pogled ter se manj posvečajo kruhu pred seboj (pomnožitev kruha) in
bolj samemu Jezusu. Kot Kruh življenja jih bo hranil v tem življenju in obudil v
prihodnjem (prim. Jn 6,54).

Jezusovo življenje v nas – Telesno hrano, ki jo uživamo, vidimo kot nekaj
nujnega za življenje, toda ali kdaj enako pomislimo na evharistijo? V resnici Jezus
pri evharistiji izliva svoje življenje v nas. Njegovo življenje smo prejeli pri krstu.
Vendar vemo, kako zahtevno utegne biti naše vsakdanje življenje. >>


