
Sv. Ciril in Metod – slovanska apostola
                      (826-869)     (812-885)

V naši župnijski cerkvi je v prezbiteriju na desni strani vzidano barvno
okno s podobama slovanskih apostolov in bratov sv. Cirila in Metoda, ki je
delo akademskega slikarja Staneta  Kregarja.  Okno je bilo  napravljeno leta
1969 poleg ostalih barvnih oken v cerkvi (»Staklo« Zagreb). Da sta odigrala
pomembno vlogo pri oznanjevanju evangelija ni dvoma. Zato ju je »slovanski
papež« Janez Pavel II razglasil za zavetnika Evrope. 

Doma sta  bila  v  Solunu,  kjer  sta  dosegla  visoko  izobrazbo  in  častne
službe  v  Bizantinskem  cesarstvu.  Ko  ju  je  na  prošnjo  Moravskega  kneza
Rastislava  cesar  določil,  da  bi  Slovanom  oznanjala  evangelij  v  njihovem
domačem  jeziku,  sta  se  odpovedala  bogati  in  častni  službi.  Najprej  sta
sestavila abecedo. Božjo besedo in bogoslužne knjige sta prevedla v slovanski
jezik in jih prinesla na Moravsko. Leta 867 sta šla preko današnje Slovenije v
Rim. Papež ju je sprejel in potrdil njuno delo ter slovansko bogoslužje. Mnogi
so jima nasprotovali. Njuno delo je za Slovane izrednega pomena. Z uvedbo
narodnega jezika pri pouku in bogoslužju, sta našim prednikom odprla vrata
lastne kulture, ki se je tekom stoletij resno zrasla s krščanstvom.

V 17. stoletju so imeli Slovenci v romarski Marijini cerkvi v Aachenu v
Nemčiji oltar in benebicij sv. Cirila in Metoda. Tudi Valvazor omenja oba brata
med svetniki, ki se na Kranjskem posebno častijo. Sveta brata je izredno častil
škof  Slomšek,  ki  je  za  pospeševanje  edinosti  s  pravoslavnimi  ustanovil
posebno bratovščino sv. Cirila in Metoda. Pozneje se je razvilo še v danes
delujoče Apostolstvo sv. Cirila in Metoda. Za varstvo slovenskega šolstva v
narodno ogroženih krajih je bilo leta 1985 ustanovljena »družba sv. Cirila in
Metoda«. Ljubljanska nadškofija si je leta 19961 izbrala slovanska brata za
svoja glavna zavetnika.                                                                         >>

Oznanila od 2. Julij do 16. Julij    2006, Leto II. št. 14
 



13. Navadna nedelja - izseljenska

Evangelij: JEZUS POKLIČE DEKLICO NAZAJ V ŽIVLJENJE 
                    Mr 5,21-43                                                          

Iz Svetega Evangelija po Marku

Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je
pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po imenu. Ko ga je zagledal, je
padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: »Z mojo hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke
nanjo,  da  ozdravi  in  ostane  pri  življenju!« In  odšel  je  z  njim.  Za  njim se  je  odpravila  velika
množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že dvanajst let krvavela. Veliko je pretrpela
od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo
celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove
obleke. Rekla je namreč: »Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena.« In v hipu se ji je
ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz
njega. Takoj se je obrnil v množici in rekel: »Kdo se je dotaknil moje obleke?« Njegovi učenci so
mu govorili: »Saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš: ›Kdo se me je dotaknil?‹« Oziral se
je okrog, da bi  videl  tisto,  ki je to storila.  Ker je žena vedela,  kaj se je z njo zgodilo, je vsa
preplašena trepetaje pristopila, se vrgla predenj in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: »Hči,
tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge!«
Ko je  še  govoril,  so  prišli  od  predstojnikove  hiše  in  rekli  Jaíru:  »Tvoja  hči  je  umrla.  Kaj  še
nadleguješ učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: »Ne
boj  se,  samó  veruj!«  In  nikomur  ni  dovolil,  da  bi  šel  z  njim,  razen Petru,  Jakobu in  Janezu,
Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo
žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In
posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so
bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v
prevodu pomeni:  »Deklica,  rečem ti,  vstani  Deklica je takoj vstala  in  hodila;  imela  je  namreč
dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve, in
je velel, naj ji dajo jesti.

Mašni nameni od 2.7. do 8.7.06:
Nedelja 7.30h za farane 

10h   Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
Ponedeljek Sv. Tomaž - apostol

19h – urna maša za Rovte
Torek 19h  Franc Logar in starši, obletna, Rovte 104
Sreda Sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, 

sozavetnika Evrope, slovesni praznik
19h  Janez in Jožefa Jereb, obletna, Rovte 41b

Četrtek 19h  Marija Kamin, obletna, Rovte 50a
Petek 
Prvi Petek

19h  Avguštin, bratje in starši Molk, obletna,
            Rovtarske Žibrše 9

Sobota 
Prva Duhovniška

8h  Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22
ob 18h na Petkovcu za srečen zakon
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14. Navadna nedelja

Evangelij: KRISTUSA ROJAKI NISO SPREJELI                                    Mr. 6,1-6

Iz Svetega Evangelija po Marku

Šel je od tam in 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 govoril: »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 položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. Obhodil je vasi v okolici in
učil.

Mašni nameni od 9.7.  do 16.7.06:

Nedelja Zunanja slovesnost sv. Cirila in Metoda
7.30h za farane 
10h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

Ponedeljek 19h  Ivan Cigale, godovna, Rovte 104d
Torek Sv. Benedikt, zavetnik Evrope, praznik

19h v zahvalo, Rovte 104
Sreda Sv. Mohor in Fortunat, mučenca

19h  Miroslav Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 4
Četrtek Sv. Henrik, kralj

19h v čast Materi božji za zdravje
Petek Sv. Kamilj de Lellis, duhovnik

19h    iz družine Čuk, Rovte 28 
Sobota Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj

8h  vsi  Modrijanovi
Nedelja 7.30h za farane 

10h   Alojz Brence, obletna, Petkovec 4
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(Nadaljevanje iz prve strani)

Kulturna  dediščina  svetih  bratov  je  zelo  pomagala  pri  utrjevanju
narodnostne in državne samostojnosti. Zelo pomembna sta bila sv. Cirila in
Metod  na  verskem  področju.  Bila  sta  prava  Krščanska  človekoljuba.  V
ospredje sta postavljala človeka, zavzemala sta se za zatirane in trpeče, za
uveljavitev človeških pravic slehernega človeka. Zavzemala sta se tudi  za
avtonomnost krajevne Cerkve, vendar v tesni povezanosti z Rimom.

Sveta brata upravičeno hkrati častita katoliška in pravoslavna Cerkev.
Eni in drugi sta vzornika ter zavetnika prave cerkvene edinosti.



Ostala oznanila:

* Za prvi petek v mesecu juliju 7.7. bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bo posvetitev Srcu
Jezusovem in blagoslov z Najsvetejšim.

* Za prvo soboto bodo po maši molitve za nove duhovne in redovne poklice
in blagoslov z Najsvetejšim.

*  Radi bi še povečali ministrantsko skupino. Kdor se želi vključiti v
skupino, naj pride na srečanje v petek 7.7. ob 18h v župnišče.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

2.7. Rezka Kavčič in Klavdija Kogovšek Tina Kogovšek in Larisa Jereb
9.7. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Ana Lukančič in Tadeja Gnezda
16.7. Franja Tušar in Marja Čuk Tamara Trpin in Mojca Mlinar
Pogrebne maše v Juliju Cilka Jereb

Ministriranje:

Teden od 2.7. – 9.7. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 9.7. – 16.7. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča

Oznanilo_Leto_II_st_14.odt    Stran  4/4

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

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

Simon Gregorčič                              Življenje ni praznik

Cvetočega lica, cvetočih še let 
zdaj prve korake namerjaš med svet – 
nastlali na stezo so pisan ti cvet. 
Po poljskih cveticah te žive cvetice 
spremljájo kot ženina mlade družice. 
In svatov prijateljskih radosten trop 
praznuje tvoj prvi v življenje ustop. 
In tebe – pač moti te cvetje na poti – 
to občno veselje se tudi poloti!
Ne čutiš – naj srca ne vara te čut! – 
da vhod le v življenje je s cvetjem posut? 
Ne slutiš, da cvetje, na stezo nastlano, 
le trnje zakriva, da zvene ti rano?

Prijatelj, ne bodeš za zlo pač mi vzel 
resnobne besede na praznik vesel: 
Ni praznik, predragi mi, naše življenje, 
življenje naj bode ti deloven dan!
Od zore do mraka rosán in potán 
ti lajšaj in slajšaj človeško trpljenje! 
Ne plaši se znoja, ne straši se boja, 
saj moško dejanje krepčuje moža, 
a pôkoj mu zdrave moči pokonča, 
dejanje ti ljubi, a boj se pokoja! 
Dolžán ni samó, kar veleva mu stan, 
kar more, to mož je storiti dolžan! 
Na delo tedaj, ker resnobni so dnovi, 
a delo in trud ti nebo blagoslovi!


