Oznanila od 16. Julij do 30. Julij 2006, Leto II. št. 15
Cerkev sv. Nikolaja(Miklavža) in nova zvonova

Na nadmorski višini 720m stoji cerkev sv. Nikolaja, ki spada v župnijo Rovte.
Zidana je bila v sredini 15. stoletja. Prvič se omenja leta 1526 v zapisniku
cerkvenih dragocenosti. Ime stavbenika ni znana. Ima tri baročne oltarje. So
rokodelsko delo iz srede 19. stoletja in so leseni. Glavni oltar je posvečen sv.
Miklavžu, stranska pa Materi božji in sv. Florjanu. Slik ni nobenih. Vseh kipov
je na oltarjih 18. Cerkev ima preprost kor. Stavka je dolga 18,40m od tega
ladja 8,90m, prezbiterij pa 4,80m. V ladji je široka 6,10m, v prezbiteriju pa
4,60m. Na zahodni strani je prizidana zakristija.
Ustaljene maše v tej cerkvi:
- Na god sv. Florjana (4.maj) gre iz župnijske cerkve Florjanova procesija,
katere se udeležijo tudi gasilci. Je dobro obiskana.
»Žegnanje« je v mesecu juliju na Marjetno nedeljo(letos 23.7. ob 10 uri).
- Na god evangelista Luka je sv. maša (18. oktober) – manjši kip je v
glavnem oltarju.
- Četrta maša je na god zavetnika cerkve sv. Nikolaja (6. december).
Cerkev je nekdaj že imela tri zvonove:
1 zvon: 570kg, s podobo Marije vnebovzete, sv. Križa in presvete Trojice
(leta 1856).
2 zvon: 393 kg, s podobami sv. Jožefa, sv. Križa in Brezmadežnega
spočetja (leta 1880).
3 zvon: 229kg, s podobami sv. Križa, Marijinega vnebovzetja in sv.
Janeza (leta 1812).
Vsi trije so bili uliti v livarni Samassa v Ljubljani.
Za vojne namene so bili odvzeti 30. 3..1917. Ko so v župnijski cerkvi odvzeli
za vojne namene tri zvonove, je ostal še najmanjši. Leta 1922 so v župnijski
cerkvi nabavili štiri bronaste zvonove. Najmanjši zvon so odstopili za cerkev na
Praprotnem brdu. Ta je tehtal 250kg. Nosi podobe sv. Križa, sv. Lovrenca in sv.
Florjana iz leta 1880(Albert Samassa, župnijska kronika).
>>

15. Navadna nedelja
Evangelij:JEZUS POŠILJA APOSTOLE

Mr 6,7-13

Iz Svetega Evangelija po Marku
Poklical je k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi
duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne popotne torbe ne
denarja v pasu, obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. Govoril jim je: »Kjer koli stopite
v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite
od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.« In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo.
Izgnali so tudi veliko demonov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravljali.

Mašni nameni od 16. 7. do 22. 7. 06:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek

Sobota

7.30h za farane
10h  Alojz Brence, obletna, Petkovec 4
Aleš spokornik
19h  Marija Brenčič, obletna, Petkovec 14
Friderik(Miroslav), škof in mučenec
19h  Miroslav Novak, godovna, Petkovec 6
19h  Pavla Lukan, obletna, Petkovec 45
Sv. Apolinarij, škof in mučenec
19h  Bernarda in starši Lukan, Praprotno Brdo 3
Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni
učitelj
19h  Pavel in Ivanka Lukan, obletna, Praprotno Brdo 2
Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena
8h  Istenič, obletna, Rovte 126


(Nadaljevanje iz naslovne strani)

V letošnjem letu pa smo se na gospodarskem svetu odločili za nabavo dveh
novih bronastih zvonov.
Prvi: tehta 555kg in je uglašen na ton »gis«. Na njem sta podobi Kalvarije
in sv. Nikolaja.
Drugi: tehta 324kg in je uglašen na ton »ha«. Na njem sta podobi kalvarije
in sv. Jožefa Delavca. Zvonova sta bila ulita 26.5.2006 v tovarni »OMCO
FENIKS« v Žalcu.
Obnova cerkve v letu 2006: V celoti je bil odstranjen stari omet z zvonika in
cerkve, iz zakristije in prostora pod zvonikom. V zakristiji je bila napravljena
betonska plošča, prav tako v zvoniku nad zvonovi. Za zvonik je bila
napravljena nova lesena konstrukcija in pokrita z bakreno pločevino in
narejena nova štiri polkna. Prejšnji zvonik je bil iz leta 1927.
>>
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16. Navadna nedelja – Marjetna - Krištofova nedelja
Evangelij: JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE
Iz Svetega Evangelija po Marku

Mr. 6,30-34

Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim je rekel:
»Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč prihajalo in
odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa
so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli tja in prišli pred
njimi. Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce,
ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari.

Mašni nameni od 23. 7. do 30. 7. 06:
Nedelja

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Zunanja slovesnost sv. Cirila in Metoda
7.30h za farane
10h na Praprotnem Brdu: po namenu gospoda škofa
in za  Frančiška Treven in Trevnove, Praprotno Brdo 7
Sv. Krištof, mučenec
19h  Pavle Jereb in Alojzija Albreht, Rovte 33
Sv. Jakob, apostol, praznik
19h  iz družine Šemrov, Rovte 100a
Sv. Joahim in Ana, starša Device Marije
19h  starši Oblak in Ivan Medved, obletna, Petkovec 15
Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila
19h  Jože in Marjana Arhar, obletna, Petkovec 19
19h  Bernarda in starši Lukan, Praprotno Brdo 3
Sv. Marta, svetopisemska žena
8h  Godobovski, Petkovec 6a
19h – za srečen zakon
7.30h za farane
10h  Frančiška Pivk, obletna, Rovte 39


(Nadaljevanje iz druge strani)

v zakristiji so bile položene keramične ploščice, napravljena tri hrastova
vrata. Ostrešje cerkve je bilo popravljeno in prekrito z opeko Tondach.
Cerkev je bila prepleskana od zunaj in znotraj, napravljen je bil strelovod,
drenaža in urejena okolica cerkve.
Denar za obnovo so zbrali farani, dela so opravili obrtniki, tako domači
kot od drugod. Veliko je bilo opravljenega prostovoljnega dela.
Za obnovo cerkve je bilo pridobljeno soglasje zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije iz Ljubljane in Nadškofijske gospodarske
komisije.
Nova zvonova in obnovljena cerkev sv. Nikolaja naj nas spominja na
vero in požrtvovalnost ljudi te podružnice in vseh faranov.
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Ostala oznanila:
* V torek 18. 7. ob 20h je v župnišču 4. srečanje za člane gospodarskega
sveta.
* V soboto 22. 7. popoldne ob 16h bo šla izpred župnijske cerkve
procesija z zvonovi na Praprotno Brdo. Pri procesiji bodo sodelovali
gasilci in godba na pihala iz Žirov. Zaželene so tudi narodne noše. Prosim
gospodinje, da pripravite kaj peciva (na pladnjih) in ga do sobote 22. 7.
pripeljete k Mihovcu na Praprotno Brdo.
* Na 16. navadno (23. 7. ) – Krištofovo nedeljo, za podružnično cerkev
na Praprotnem Brdu pa Marjetno nedeljo, bo ob 10h ljubljanski pomožni
škof, dr. Anton Jamnik za cerkev sv. Nikolaja na Praprotnem Brdu
blagoslovil dva nova bronasta zvonova in obnovljeno cerkev.

Bralci nedeljskih beril:
Datum

Jutranja ob 7.30h

16.7.
Franja Tušar in Marja Čuk
23.7.
Rezka Kavčič in Klavdija Kogovšek
30.7.
Cilka Jereb in Srečo Nartnik
Pogrebne maše v Juliju

Dopoldanska ob 10h
Tamara Trpin in Mojca Mlinar
Marijana Kunc in Mojca Skvarča
Marja Čuk in Tadeja Gnezda
Cilka Jereb

Ministriranje:
Teden od 16.7. – 23.7.
Teden od 23.7. – 30.7.

Jaka Logar st., Jaka Logar ml.
Primož Arhar in Damjan Petkovšek
Lovrenc Skvarča in Vid Treven

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

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