
13. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV Lk 9,51–62

Mašni nameni od 26.6.2022 do 2.7.2022
nedelja, 26.6. Ciril Aleksandrijski, škof

7:30h – za farane
10h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42

ponedeljek, 27.6. Sveta Ema Krška, kneginja, vdova
19h  Anton Trpin in  Kovačevi, godovna, Rovte 117

torek, 28.6. Sveti Irenej, škof in mučenec
19h  Jože Sivec, obletna, Petkovec 11

sreda, 29.6. SVETI PETER IN PAVEL, apostola, slovesni praznik
  8h  starši in sestra Osterman, Rovtarske Žibrše 36
19h  Stanislava Kogovšek, osmi dan, Petkovec 22

četrtek, 30.6. Prvi mučenci rimske Cerkve, god
19h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
Sklep pobožnosti vrtnic

petek, 1.7. Prvi 19h  Janica Pivk, godovna in Stane, Rovtarske Žibrše 13
sobota, 2.7.
Prva Duhovniška

Janez Frančišek Regis, duhovnik
19h  Božidar Gale, trideseti dan, Rovte 77b

***************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Cesar Mihael je za to poslanstvo izbral Konstantina in Metoda, ki sta

znala  slovanski  jezik.  Konstantin  je  sestavil  slovansko  abecedo
(glagolico) in začel prvajati evangelije in bogoslužne knjige v slovanski
jezik. Na Moravsko sta solunska brata prišla leta 863.

Spremljajo ju je nekaj učencev, na Moravskem pa sta brž ustanovila
šolo,  v  kateri  sta  pripravljala  mlade  može  za  cerkvene  službe.
Nadaljevala sta z prevajanjem bogoslužnih knjig. Duša vsega dela je
bil Konstantin. Na Moravskem sta ostala dobra tri leta. Leta 867 sta iz
Moravske  odšla  v  Panonijo,  kjer  so  živeli  zahodni  Slovani,  predniki
Slovencev, ki jim je vlada knez Kocelj. Še isto leto sta Konstantin in
Metod potovala v Rim, da bi dosegla potrditev slovanskega bogoslužja.
To je z veseljem potrdil papež Hadrijan II. V Rimu je Konstantin postal
menih z imenom Ciril. Kmalu je zbolel in 14. februarja 869 je umrl.

Metod je ostal sam. Vrnil se je h knezu Koclju v Panonijo. Kmalu
zatem je bil v Rimu posvečen v slovanskega nadškofa in metropolita.
Poleti 870 je odšel na Moravsko, kjer so ga slovanskemu bogoslužju in
slovanskemu misijonstvu  sovražni  nemški  škofje  zgrabili  ter  vrgli  v
ječo, iz katere ga je proti koncu leta 872 rešil papež Janez VII.

Nemški škofje so njegovo delo še naprej ovirali, on pa je delal mirno
in blago vse do svoje smrti 6. aprila 885. Pokopan je pri Velehradu na
Moravskem. 

(Povzeto po knjigi Svetnik za vsak dan Silvestra Čuka)

14. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU
Evangelij: KRISTUSOVI UČENCI PRINAŠAJO MIR Lk 10,1–12.17–20

Mašni nameni od 3.7.2022 do 10.7.2022:
nedelja, 3.7. SVETI TOMAŽ, apostol

7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, godovna in obletna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek, 4.7. 19h  Šemrovovi, Rovte 77a
torek, 5.7. Sveti CIRIL, menih in Sveti METOD, škof, slovesni

 praznik, Slovanska apostola in sozavetnika Evrope
19h  Veronika Mivšek, dano Rovtarske Žibrše 38

sreda, 6.7. Sveta Marija Goretti, devica in mučenka
19h  starši in brat Treven, Petkovec 46

četrtek, 7.7. Sveti Anton Marija Zaccaria, duhovnik
Smrtni dan (+1963) božjega služabnika Antona Vovka
19h  Anton Albreht, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 21

petek, 8.7. Marija Hermina in druge mučenke, god
19h  Jože Gantar, obletna in Anja, Rovte 119d

sobota, 9.7. Sveti Avguštin in Zhao Rong, duhovnik 
in drugi kitajski mučenci
19h – Maša na Vrhu Svetih Treh Kraljev

nedelja, 10.7. 15.NEDELJA MED LETOM; Amalija, redovnica
7:30h – za farane
10h  Karolina Bizjak, obletna in + Cekcovi, Rovte 27

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

26. 6.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Ana Štefanič
29. 6.  8h – Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  19h – Drago in Nevenka Malavašič
3. 7.  Marja Čuk in Vilma Kunc  Branka in Klemen Jereb
5. 7.  19h – 
10. 7.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Mojca Skvarča in Doroteja Kržič

 Pogrebne maše za mesec junij  Matjaž Gnezda
 Pogrebne maše za mesec julij  Cilka Jereb
 Pogrebne pušice za mesec junij  Niko Skvarča
 Pogrebne pušice za mesec julij  Anton Lukančič
* Bralci beril, ki ste zadržani in ne morete brat berila, 

pridobite sami zamenjavo

Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk.21, od 25.6. do 1.7.  sk.22, od 2.7. do 8.7.  sk.23, od 9.7. do 15.7.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)



Ostala oznanila
* V torek 28. junija po večerni maši je v veroučni učilnici priprava na 

zakrament svetega krsta za starše in botre. K pripravi prinesite starši 
družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa, če so iz druge 
župnije, potrdilo o sposobnosti za krstnega botra.

* V sredo 29. junija obhajamo slovesni praznik apostolov 
svetega Petra in Pavla. To je tudi dan posvečenja slovenskih 
novomašnikov. Pušica današnjega praznika je namenjena ta 
takoimenovani »Petrov novčič«. V ljubljanski nadškofiji bo 
posvečenje novomašnikov na praznik v ljubljanski stolnici ob 9. uri:
 Rok Gregorčič, roj. 5. maja 1997, iz župnije Ljubljana Šiška
 Tadej Pagon, roj. 17. junija 1994, iz župnije Tržič – Bistrica
 Janez Pavel Šuštar, roj. 21. oktobra 1997, iz župnije Homec
Diakonsko posvečenje: Blaž Zorko, roj. 27. avgusta 1998 iz župnije 
Ljubljana – Koseze .Posvečen bo v župnijski cerkvi v župniji Ljubljana 
– Koseze 25. junija ob 10. uri.

* Redno srečanje članov Župnijske Karitas bo v četrtek 30. junij 
po večerni sveti maši. 
Lepo Vabljeni vsi člani in seveda vsi ki bi želeli sodelovati z novimi 
močmi in idejami pri karitativni dejavnosti v župniji.

* Na prvi petek v mesecu juliju (1. 7.) bom v dopoldanskem času
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši 
bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, zmolili posvetilno molitev v čast
Srcu Jezusovemu in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

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

* Na 14. nedeljo med letom (3. 7.) obhajamo Nedeljo Slovencev 
po svetu. Pri maši se bomo spomnili naših rojakov, ki živijo izven 
matične domovine Slovenije.
»Glede na to, da imamo tako lep kos zemlje, kjer je naša matična 
domovina in smo hkrati razpršeni po vsem svetu, pa si želim, da bi 
nam sodobna sredstva pomagala ostajati v medsebojni povezanosti in
da bi kot en narod na različnih krajih znali dajati svoj prispevek k 
skupnemu kulturnemu prostoru in tako graditi na narodnem telesu. 
Tako bi tudi kot narod mogli dati svoj prispevek k družini narodov 
Evrope in celotnega sveta.« (Janko Krištof)

* V torek (5. 7.) godujeta slovanska apostola in brata sveti Ciril 
in Metod, ki sta v svojem času poskrbela po svojih učencih, da so 
slovanskim narodom posredovali Jezusov Evangelij in krščansko 
kulturo. Tudi v naši cerkvi imamo v prezbiteriju na barvnem oknu 
upodobljena svete brata, delo akademskega slikarja Staneta Kregarja.

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

Oznanila od 26.6.2022 do 10.7.2022, Leto XVIII. št. 13/440
Sveti Ciril in Metod, Slovanska Blagovestnika

Prvi  slovanski  papež  sveti  Janez  Pavel  II.  je  poudarjal,  da  mora
Evropa dihati z obema polovicama pljuč. S tem je hotel povedati, da
sta enako pomembna Zahod in Vzhod naše stare celine. Zato je ob
svetem Benediktu, sinu Zahoda za sozavetnika Evrope ob koncu leta
1980 razglasil  sveta brata Cirila in Metoda, blagovestnika Slovanov,
narodov evropskega Vzhoda. Slovanskim narodom sta bila sv. Ciril in
Metod ne samo blagovestnika – oznanjevalca evangeljske resnice o
enakosti  vseh  ljudi  in  vseh  narodov  pred  Bogom,  ampak  tudi
utemeljitelja njihove kulture. Pri misijonskem delu med Slovani sta se
zavzemala  za  rabo  domačega  jezika  v  bogoslužju  in  vzgajala  sta
domače duhovnike.

Njuno  rojstno  mesto  je  bil  grški  Solun,  pomembno  vojaško  in
trgovsko središče bizantinskega cesarstva. Njun oče je bil namestnik
solunskega vojvoda. Okolica Soluna je bila tedaj večinoma slovanska,
zato sta se brata v mladosti naučila slovanskega jezika. Imeni Ciril in
Metod sta njuni samostanski imeni. Ciril, ki se je rodi proti koncu leta
826 ali v začetku leta 827, je pri krstu dobil ime Konstantin, njegov
starejši brat, rojen okoli leta 812, pa je bil krščen na ime Mihael. Ta je
po končanih študijih dobil službo cesarskega namestnika v pokrajini ob
reki Strumi, toda zaradi političnih razprtij se je umaknil v samostan na
goro Olimp, kjer je dobil meniško ime Metod. Konstantin se je šolal v
Carigradu, se zaročil z Božjo Modrostjo, bil posvečen v duhovnika ter
postal profesor na visoki šoli v Carigradu, zato se ga je prijel vzdevek
Filozof. Carigrajski dvor je učena in pobožna solunska brata pošiljal na
razna  posredniška  pota.  Jeseni  leta  862  je  prišlo  v  Carigrad
odposlanstvo moravskega kneza Rastislava s prošnjo, naj jim pošljejo
misijonarje, ki bodo oznanjali evangelij v slovanskem jeziku. >>


