
SVETA TROJICA, slovesni praznik
Evangelij: JEZUS NAROČI KRŠČEVATI V IMENU OČETA IN SINA 

IN SVETEGA DUHA Mt 28,16–20
Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus
naróčil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili.
Jezus je pristopil  in jim spregovóril:  »Dana mi je vsa oblast  v nebesih in na
zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte:
jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
Mašni nameni od 30.5.2021 do 5.6.2021
nedelja, 30.5. 7:30h – za farane

10h  Marija Gantar, obletna in godovna, Rovte 119d
ponedeljek, 31.5. OBISKANJE DEVICE MARIJE, praznik

SKLEP ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
19h  Ivana, Janez in sin Janez Pivk, godovna, Rovte 43

torek, 1.6. Sveti Justin, mučenec
MESEC JUNIJ JE POSVEČEN SRCU JEZUSOVEMU
Pobožnost vrtnic
19h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157

sreda, 2.6. Marcelin in Peter, mučenca
19h  Robert Bizjan, osmi dan, Petkovec 26a

četrtek, 3.6. SVETO REŠNJE TELO IN SVETA REŠNJA KRI,
slovesni in zapovedani praznik

Sveti Karel Lwanga in ugandski mučenci
  8h – za farane
19h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

petek, 4.6.
Prvi petek

Kvirin iz Siska, škof in mučenec
19h  Pivkovi, godovna in obletna, Rovtarske Žibrše 41

sobota, 5.6.
Prva duhovniška

Bonifacij, škof in mučenec
19h  Valerija Jeršič, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 1

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Jezusovo ljubeče povabilo je oba cestninarja spodbudilo, da sta se

pokesala grehov in  se predala  njegovemu usmiljenju.  To za nas ni
vedno  preprosto.  Sram  in  krivda  zaradi  preteklosti,  občutek
samozadostnosti ali napuh nas lahko ovirajo, da bi sploh pristopili k
Bogu, kaj šele, da bi sprejeli njegovo usmiljenje. Toda če hočemo priti
k Bogu, moramo hoditi po njegovih poteh, ne po svojih. Njegova pot je
zaznamovana  z  ljubeznijo  in  usmiljenjem.  Morda  težko  odpustimo
nekomu drugemu ali celo sebi. Bog pa ni tak kot mi; hrepeni po tem,
da bi nam odpustil in nas sprejel, kakor je sprejel Zaheja in Mateja.

Naredimo prvi korak – Prvi korak izročitve utegne biti velikokrat
najtežji. Neki zapornik je že pred davnimi leti opustil vero. Ko pa se je
pridružil biblični skupini, si je začel zastavljati ključno vprašanje: »Če
mi Bog lahko odpusti, zakaj si ne morem odpustiti sam? >>

10. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: HUDI DUH BO PREMAGAN Mr 3,20–35

Mašni nameni od 6.6.2021 do 13.6.2021:
nedelja, 6.6. 7:30h – za farane

10h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
ponedeljek, 7.6. Sveti Robert Newminstrski, opat

19h – v dober namen
torek, 8.6. 19h  starši Skvarča in Jožefa, obletna, Rovte 50
sreda, 9.6. Primož in Felicijan, mučenca

19h  Frančiška Trček, Rovte 131
četrtek, 10.6. 19h  Andrej Loštrek, obletna
petek, 11.6. SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik

Sveti Barnaba, apostol
19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

sobota, 12.6. MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE, god
19h  Anton Lazar, obletna, Petkovec 43a

nedelja, 13.6. 11. NEDELJA MED LETOM
Sveti Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Jože Gantar in Anja, Rovte 119d

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Če sem dovolj dober za Boga, zakaj mislim, da nisem dovolj dober
zase?«  To  je  bila  »prelomnica«  v  njegovem  življenju,  je  pozneje
povedal. Končno se je zmogel otresti jeze in bolečine ter se predati
usmiljenju, ki mu ga je Bog že od nekdaj hotel nakloniti. 

Izročitev Božji ljubezni in usmiljenju ni nekaj, kar storimo le enkrat v
življenju. Sicer se res lahko začne s pomembno prelomnico kakor pri
tem zaporniku, vendar bi to morali storiti vsak dan. Vsakokrat ko v
molitvi pridemo h Gospodu, se moramo nehati ukvarjati s seboj – tudi
s svojimi občutki nevrednosti in dvomi o sebi – in dovoliti Bogu, da nas
ljubi. Zato se vsak dan izročimo Bogu. Predajmo mu svoje radosti in
milosti. Izročimo mu svoje grehe, križe in težavne odnose. Dajmo mu
vse,  kar nam leži  na srcu. Ne dovolimo, da bi  nas sram ali  krivda
odvrnila od njega. Recimo mu: »Oče, verujem, da si Bog ljubezni in
usmiljenja. Čeprav nisem vreden, vem, da si  zame daroval svojega
edinorojenega  Sina,  da  bi  me  osvobodil.  Zato  se  predajam  tvoji
ljubezni,  ki  me  ozdravlja,  in  tvojemu  usmiljenju,  ki  mi  odpušča.
Gospod,  izročam ti  svoje  življenje!«  Ko se  bomo še  naprej  izročali
Božji  ljubezni in usmiljenju, nam bo naročil,  naj naredimo naslednji
korak. Naročil nam bo, naj hodimo za njim in opravljamo njegovo delo
na svetu. Junijski esej – Beseda med nami; 3/2021



 Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nad zakristijo 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

* Zadnji dan meseca maja obhajamo praznik Obiskanja Device Marije, sklepamo
pa tudi šmarnično pobožnost.

* Mesec junij je posvečen Jezusovemu Srcu in pobožnosti vrtnic.
* V četrtek 3. junija obhajamo slovesni in zapovedani praznik Svetega Rešnjega

Telesa in Svete Rešnje Krvi. Sveti maši bosta ob 8 H in ob 19 H. Zaradi praznika
ta dan ni verouka, pač pa veroučenci pridite k maši.

* Na prvi  petek v mesecu juniju (4.  6.) bom v dopoldanskem času obiskal  in
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca
Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v juniju (5. 6. ) bomo po večerni maši zmolili litanije Matere
božje, molili za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Običajne Telovske procesije zaradi epidemioloških razmer v nedeljo 6, junija ne
bo. Sveto Rešnje Telo bomo počastili z dvema evangelijema, pri Marijinem in pri
glavnem oltarju.

* V ponedeljek 7. junija je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na krst za
starše in botre novokrščencev. K pripravi prinesite družinsko knjižico in rojstni
list otroka, botri pa, če so iz druge župnije potrdilo o sposobnosti za botra.

* Mesec junij posvečen Srcu Jezusovemu. V petek 11.6. obhajamo slovesni praznik
Srca Jezusovega. Prav je, da se ta dan v večjem številu udeležite svete maše.

* V soboto 5. junija je ob 11h obletna maša v Kočevskem Rogu pod Krenom.
Odhod avtobusa iz Rovt ob 7:30h, prijavite se na Jur Bus tel: 041 721 997

Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

30.5.  Marja Čuk in Franja Tušar  Branka Jereb in Klemen Jereb
3.6. ob 8h - Franja Tušar in Vilma Kunc19h - Jerneja Kunc in Tadeja Gnezda
6.6.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Anica Trpin
13.6.  Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Klemen Jereb

Ministriranje:
Teden od 30.5. do 6.6.  Anže Treven
Teden od 6.6. do 13.6.  Lovro Benedičič
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 29.5. do 4.6. sk. 12, od 5.6. do 11.6. sk. 13, od 12.6. do 18.6.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 30.5.2021 do 13.6.2021, Leto XVII. št. 11/412

Izziv izročanja
Dovolimo Bogu, da nas ljubi in nam odpušča

Izročanje Božjemu usmiljenju – Cestninarji v Jezusovem času so
bili  pogosto tarča sovraštva in  zaničevanja,  ker  so bili  številni  med
njimi v resnici goljufi in tatovi. Za rimske zatiralce so zbirali zaslužek
ubogih, ki so se komaj preživljali, zase pa zadržali dovolj, da so lahko
razkošno živeli. 

Zahej,  glavni  cestninar  v  Jerihi,  je  prav  dobro  ustrezal  obema
opisoma. Ko pa je izvedel, da bo šel Jezus skozi mesto, si ga je tako
močno želel videti, da je splezal na drevo, da bi ga bolje videl. Zahej
verjetno niti v sanjah ni pričakoval, da ga bo Jezus opazil, poklical po
imenu in se povabil k njemu na večerjo (prim. Lk 19,5). Toda ravno to
je storil in Zaheju spreobrnil srce. Zahej se je zavedal, da je grešnik,
toda  to  mu ni  preprečilo,  da  bi  se  izročil  usmiljenju,  ki  mu ga  je
naklanjal  Jezus.  Ni  ga  le  sprejel  v  svoj  dom,  temveč  je  bil  tudi
pripravljen  razdeliti  polovico  imetja  ubogim  in  je  obljubil,  da  bo
četverno poplačal tistim, ki jih je ogoljufal (prim. Lk 19,8).

Neki drug cestninar je bil apostol Matej. Vedel je, da je Jezus svet
mož. Verjetno je mislil, da nikakor ne bo vzbudil njegovega zanimanja.
Toda Jezus mu je dokazal, da se moti. Nekega dne, ko je Matej sedel
pri mitnici, je prišel mimo njega in ga povabil: »Hôdi za menoj!« (Lk
5,27). Jezusovo povabilo ga je spodbudilo, da »je vstal, pustil vse in
šel za njim« (Lk 5,28). Matej (»Levi« v Lukovem evangeliju) se tako ni
le izročil  Jezusovemu usmiljenju, marveč se je zaradi njega odrekel
tudi službi in življenjskemu slogu. >>

http://zupnija.rovte.eu/

