
13. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS POKLIČE DEKLICO NAZAJ V ŽIVLJENJE Mt 5,21–43

Mašni nameni od 27.6.2021 do 3.7.2021
nedelja, 27.6. Sveta Ema Krška, kneginja

7:30h – za farane
10h  Cita Loštrek, oče Pavel Loštrek in brat Pavel, 

dano iz Ljubljane, PRVO SVETO OBHAJILO
ponedeljek, 28.6. Sveti Irenej, škof in mučenec

16h  Stanislav Martinšek, pogrebna, Rovte 1
19h  Neža Filipič, obletna, Rovte 100a

torek, 29.6. Sveti PETER in PAVEL apostola, slovesni praznik
  8h  Tončka in Jože Treven, Rovte 20a
19h  Jože Cigale in Majda Mesec, Rovtarske Žibrše 30

sreda, 30.6. Prvi mučenci Rimske Cerkve, god
19h  Karolina Bizjak in  Cekcovi, Rovte 27
Sklep pobožnosti vrtnic

četrtek, 1.7. 19h  Alojz Brence, obletna in Marija, Petkovec
petek, 2.7.
Prvi petek

Janez Frančišek Regis, duhovnik
19h  Robert Bizjan, trideseti dan, Petkovec 26a

sobota, 3.7.
Prva duhovniška

SVETI TOMAŽ, apostol
19h  Jože Sivec, obletna, Petkovec 11

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Eden izmed njegovih prijateljev je poučeval matematiko njegovega
vnuka. Nekoč je svojemu učencu zaupal, kako mu je njegov dedek
pred odhodom v vojno v Vietnam dal kartonček z molitvijo k svetemu
Jožefu. Čeprav ni bil veren, ga je zaradi prijateljstva obdržal pri sebi.
Pozneje  je  besedilo  razmnožil  in  ga  delil  tovarišem.  Kljub  velikim
žrtvam na ameriški strani, so se vsi varno vrnili domov.

Sedaj vnuk pri sebi vedno nosi kartonček z molitvijo, ki mu jo je
zaupal dedek: O sveti Jožef, čigar zaščita je tako velika tako močna
in  tako  hitra  pred  božjim  prestolom,  predte  polagam  vsa  svoja
hrepenenja in  želje.  O, sveti  Jožef,  pomagaj  mi s  svojo mogočno
priprošnjo in mi izprosi vse duhovne blagoslove po svojem posvojenem
Sinu, Jezusu Kristusu, našem Gospodu, da se ti bom lahko, ko bom
izkusil tvojo nebeško moč, zahvalil in poklonil. O sveti Jožef, nikoli se
nisem naveličal  razmišljati  o  tebi  in  Jezusu,  ki  je  zaspal  v  tvojem
naročju.  Ne  upam se  približati,  medtem,ko  počiva  na  tvojem srcu.
Objemi ga v mojem imenu in poljubi njegovo lepo glavo, ter ga prosi
naj  mi  vrne poljub,  ko bom umirajoč izdihnil.  Sveti  Jožef,  zavetnik
odhajajočih duš, moli zame.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
Pričevanje o svetem Jožefu – Magnificat 7/2021, str. 17 –18

14. NEDELJA MED LETOM – Nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: KRISTUSA ROJAKI NISO SPREJELI Mr 6,1–6
Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je
prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni
govorili: »Od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna
mogočna dela se godijo po njegovih rokah! Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat
Jakoba,  Jozéja,  Juda  in  Simona?  Mar  njegove  sestre  niso  tu,  pri  nas?«  In
spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni brez časti, razen v
domačem kraju,  pri  svojih sorodnikih in v svoji  hiši.« In ni mogel tam storiti
nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je polóžil roke in jih ozdravil.
In čudil se je njihovi neveri.
Mašni nameni od 4.7.2021 do 11.7.2021:
nedelja, 4.7. 7:30h – za farane

10h vsi  Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 6
ponedeljek, 5.7. SVETI CIRIL, menih in sveti METOD, škof, Slovanska 

apostola, sozavetnika Evrope, slovesni praznik
19h  Jakob in Frančiška Trpin in Tone in Mici Cigale

torek, 6.7. Sveta Marija Goretti, devica
19h  Miroslav in Marija Novak, obletna, Petkovec 6

sreda, 7.7. Sveti Anton Marija Zaccaria, duhovnik
Smrtni dan božjega služabnika Antona Vovka (+1963)
19h  Franc Trpin, obletna in Zdravka, Rovte 160

četrtek, 8.7. Hermina, devica in mučenka
19h  Frančišek in Rozalija Trček, dano Rovte 118

petek, 9.7. Sveti Avguštin Zhao Rong, duhovnik 
in drugi kitajski mučenci
19h – za zdravje, Petkovec

sobota, 10.7. Amalija, redovnica
19h  Marcel Kržišnik, godovna, Rovte 5

nedelja, 11.7. 15. NEDELJA MED LETOM
Sveti Benedikt, opat
7:30h – za farane
10h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11

Obvezne maske v zaprtih prostorih zaradi COVID-19
Navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 od 18. 6. 2021 so svete maše
z ljudstvom omejene, v cerkvi je lahko (vključno z bogoslužnimi sodelavci)
največ 100 oseb v razdalji najmanj 1,5m, za 1 osebo (ali ena 
družina ali člani gospodinjstva) na 10 m2

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 26.6. do 2.7. sk. 16, od 3.7. do 9.7. sk. 17, od 10.7. do 16.7.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)



Ostala oznanila
* V torek 29. junija obhajamo slovesni praznik apostolov Petra in Pavla. 

Sveti maši bosta ob 8 h in ob 19 h.
Na ta praznik so posvečeni novi slovenski duhovniki – novomašniki. Novomašniki
ljubljanske nadškofije bodo posvečeni ob 9 h v ljubljanski stolnici. Molimo zanje 
in za nove duhovne in redovne poklice v Slovenski Cerkvi. Prosimo Gospodarja 
žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.
Na ta praznik je nabirka pri obeh mašah namenjena za takoimenovani 
»Petrov novčič«.

* Veroučenci, oddajte podpisana veroučna spričevala do konca meseca 
junija v cerkvi ali v poštni nabiralnik na župnišču.

* Za prvi petek v mesecu juliju (2.7.), bom v dopoldanskem času obiskal 
in obhajal po domovih bolne in starejše. 
Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev in 
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

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

* 4. julija, na 14. nedeljo med letom, obhajamo Nedeljo Slovencev po 
svetu. Pri maši se bomo spomnili vseh rojakov, ki živijo po svetu, da bi ohranili 
stik z matično domovino Slovenijo in Slovenci.

* V ponedeljek 5. julija je po večerni maši priprava na krst v veroučni 
učilnici za starše novokrščencev in za njihove botre. K pripravi prinesite 
rojstni list otroka, družinsko knjižico, botri pa, če so iz druge župnije potrdilo o 
sposobnosti za botra.

* Občinski odbor VSO Logatec vabi na spominski pohod na Cesarski Vrh, ki bo v
soboto 10. julija. Sveto mašo ob 10h na travniku nasproti spomenika bo 
daroval dr. Jože Plut. Letos ob 30 letnici osamosvojitve se bomo še 
posebej spomnili na umrla vojaka Miroslava Moljk in Antona Žakelj.
Pohodi so: Iz Rovt ob 7h izpred cerkve, iz Logatca ob 7h izpred centra
vojnih veteranov, iz Vrhnike ob 7.30h iz parkirišča pod Planino.
Po maši kratek kulturni program.
Informacije 031 302-850 Jože Leskovec ali 041 687-272 Robert Albreht. 

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
27.6.  Ema Kavčič in Vilma Kunc  Nevenka Malavašič in Ana Štefanič
29.6.  8h – Franja Tušar in Vilma Kunc  19h – Marija Lukančič in Cilka Jereb
4.7.  Matjaž Gnezda in Marja Čuk  Klemen Jereb in Jerneja Kunc
11.7.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič

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

Oznanila od 27.6.2021 do 11.7.2021, Leto XVII. št. 13/414

Pričevanje o svetem Jožefu
zaščitnik v nevarnosti

Katoliški  radio WQPH RADIO 89,3 FM je na svoji internetni strani
objavil  zgodbo anonimnega poslušalca o njegovem starem očetu, ki
mu je sveti Jožef rešil življenje.

Njegov dedek je bil namreč častnik v ameriški mornarici. Sredi vihre
2. svetovne vojne je bil vpoklican na bojišče. Z ženo sta pričakovala
prvega otroka, on pa se je bal, da ga nikoli ne bo videl, saj je veliko
vojakov padlo v bitkah. V obupu se je zatekel k svetemu Jožefu. Molil
je molitev, ki jo je papež leta 1503 poslal vladarju Karlu pred njegovim
odhodom v boj. Poleg molitve je bilo sporočilo: »Kdor bo to molitev
bral, jo poslušal ali imel ob sebi, ne bo nenadoma umrl, se utopil, se
zastrupil, ne padel v sovražnikove roke, ne bo požgan, niti premagan v
bitki.«

Vpoklicani vojak jo je molil devet dni zapored. Zaključil naj bi jo na
dan odhoda v vojno. Ker tik pred usodnim dnem ni dočakal rešitve, se
je  odpravil  v cerkev in  se pred kipom svetega Jožefa z Jezusom v
naročju razhudil, ker ga je svetnik pustil na cedilu.

Sveti Jožef se je nenadoma zganil, se sklonil, pogledal Dete Jezusa
in mu rekel: »Ta človek ima majhno vero.« Vojaka so oblile solze. Ko
se je vrnil domov, ga je, čeprav v soboto, čakal telegram, da je bil
ukaz za njegov vpoklic preklican.

Ta dogodek je spremenil njegovo življenje. Postal je vnet častilec
svetega Jožefa in  molitev, ki  mu je rešila  življenje, je napisano na
kartonček delil naprej. >>


