
Sveti Lovrenc, diakon in mučenec
10. avgusta 258 po Kristusu je na ražnju izdihnil  vedri, pogumni diakon

Lovrenc.  V  težkem  življenju  poganskega  Rima  je  bil  zveza  med  verniki,
duhovniki  in  papežem.  Sivolasi  papež  Sikst  je  imel  veselega,  pogumnega
služabnika nadvse rad. Pa tudi  Lovrenc njega. Ko so papeža prijeli,  mu je
rekel: »Kam greš, oče brez sina«… Legenda je stkala čudovit pogovor. »Tebe
čakajo težje preizkušnje…«

Imel je v rokah cerkveno »gospodarstvo«. Rimski načelnik Hipolit je za to
vedel. Ko so ga tri dni po papeževi smrti ujeli, je najprej zahteval od Lovrenca
bogastvo. Prosil je tri dni odloga, da ga zbero.

Razumljiv je bil srd Hipolita, ko mu je pripeljal množico rimskih siromakov.
»To je naše bogastvo!«

Žgali so ga na ražnju. Še tu ga ni zapustil pogumni humor: »Ena stran je že
pečena, obrnite me!«

Sam  veliki  Avguštin  je  zapisal:  »Tako  slavno  je  bilo  mučeništvo  sv.
Lovrenca, da je s svojim trpljenjem ožaril ves svet.«

Izprosi nam svoje zvestobe, svojega poguma in – to te posebej prosimo –
svoje vedrine, Sv. Lovrenc. Mi le preveč vzdihujemo, ko bi vendar le morali
trpeti nasmejanih obrazov. In brez mržnje in brez zagrenjenosti.

Sv. Lovrenc – njegovo ime pomeni z lovorjem okrašen – upodabljajo ga kot
diakona  s  pravokotnim ražnjem,  z  evangeljsko  knjigo  in  križem,  delečega
miloščino z mučeniško palmo. Častijo ga, kot zavetnika revežev, knjižničarjev,
pivovarjev, steklarjev in upraviteljev.

Po  naših  cerkvah  pogosto  srečujemo  podobo  tega  zavetnika.  Znana  je
Layerjeva upodobitev sv. Lovrenca v narodni galeriji v Ljubljani. Pri nas ljudje
označujejo god sv.  Lovrenca za zadnji  dan »leta«,  to je poletja  in za prvi
jesenski  dan. Ker je svetnik  nekak mejnik  med visokim poletjem in prvim
hladom že napoveduje jesen, so kmetje navezali nanj tudi nekatera pravila
kmečkega dela in vremenskih napovedi.

Oznanila od 30. Julij do 13. Avgust   2006, Leto II. št. 16
 



17. Navadna nedelja
Evangelij:KRISTUS DAJE ZA VSE KRUHA V OBILJU                        Jan 6,1-15    
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je šla
velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je povzpel na goro in
tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila pasha, judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči
in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bodo tile
jedli?«  To  pa  je  rekel,  ker  ga  je  preizkušal;  sam je  namreč  vedel,  kaj  bo  storil.  Filip  mu  je
odgovoril: »Za dvesto denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos.« Eden
izmed njegovih učencev,  Andrej,  brat  Simona Petra,  mu je  rekel:  »Tukaj  je deček,  ki  ima pet
ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« Jezus je dejal: »Posedite ljudi.« Bilo pa
je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet tisoč mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se
zahvalil  in jih razdelil  med sedeče.  Prav tako je razdelil  tudi  ribe,  kolikor so hoteli.  Ko so se
najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.« Pobrali so jih
torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli.
Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora priti na
svet.« Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se
je spet sam umaknil na goro.

Mašni nameni od 30.7. do 5.8.06:
Nedelja 7.30h za farane 

10h   Frančiška Pivk, obletna, Rovte 39
Ponedeljek Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik.

19h  Franc Trpin, obletna, Rovte 160
Torek Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

19h  Antonija Grampovčnik in Jože Trpin, obl., R. Žibrše 12
Sreda 19h  iz družine Skvarča, Rovte 50

Četrtek 19h  Hladnikovi, Petkovec 37
Petek 
Prvi Petek

Sv. Janez Marija Vianney, duhovnik
19h  Aleš Treven, godovna, Rovte 82

Sobota 
Prva duhovniška

8h  Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16
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Zahvala ob blagoslovitvi obnovljene cerkve na Praprotnem Brdu

Bogu smo se zahvalili za vsa opravljena dela s sv. mašo. Ob koncu današnje
slovesnosti  pa se iskreno zahvalim vsem, ki  ste kakorkoli  pripomogli,  da je
prišlo do današnjega dne. Zahvalim se vsem prebivalcem Praprotnega Brda,
posebno sosedom cerkve za  opravljena dela pri  cerkvi.  Zahvalim se obema
ključarjema Antonu Treven in Alojzu Žakelj, ki sta bila glavni motor pri delu in
obema družinama. Zahvalim se Slanovcovi Julki za dolgotrajno oskrbo cerkve in
zvonenje. Zahvalim se donatorjem za zvonove, Milanu in Marjanu za zbiranje
denarnih  sredstev,  obema  botroma,  penkarjem,  Jožetu  za  izdelavo  nosilne
konsrukcije zvonov, vsem gasilcem za delo in pomoč. Zahvala kolavdatorju dr.
Matjažu Ambrožič.                                                                      >>

 



18. Navadna nedelja – Jezusova spremenitev na gori
Evangelij: TA JE MOJ LJUBLJENI SIN                                               Mr. 9,1-10
Iz Svetega Evangelija po Marku
Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo
njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti
noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom.
Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega,
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se
je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.
In medtem ko so šli z gore, jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler
Sin človekov ne vstane od mrtvih.  To besedo so ohranili  zase in se med seboj spraševali,  kaj
pomeni vstati od mrtvih.

Mašni nameni od 6.8.  do 13.8.06:
Nedelja 7.30h za farane 

10h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 70
Ponedeljek 19h  Nartarski, Petkovec 6a
Torek Sv. Dominik, duhovnik

19h  iz družine Justin
Sreda Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein) 

redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
19h  iz družine Likar, obletna, Rovte 14

Četrtek Sv. Lovrenc, diakon in mučenec
19h  iz družine Lukančič, obletna, Medvedje Brdo 1

Petek Sv. Klara, devica
19h    Anton Kogovšek, obletna, Praprotno Brdo 15 

Sobota 8h   Štefan Menard, obletna, Rovte 66
Nedelja 19. Navadna nedelja - Lovrencova Nedelja

7.30h za farane 
10h na Petkovcu    Franc Lukan, obletna, Petkovec 45
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(Nadaljevanje iz druge strani)

Zahvalim se zidarjem, mizarjem, Štefanu Petrovčič z ekipo tesarjev in
krovcev, pleskarjem, Antonu Treven za urejanje okolice cerkve, zahvalim se
ženam za pripravljeno pecivo, vsem za čiščenje in okrasitev cerkve. Zahvalim
se tudi g. županu in predsedniku KS. 

Za  sodelovanje  pri  bogoslužju  se  zahvalim  pevskemu  zboru,
ministrantom in vsem prisotnim duhovnikom.

Iskren Bog plačaj g. škofu dr. Antonu Jamnik za blagoslov zvonov in
cerkve in za daritev sv. maše. Na spominski podobici je zapisana vrstica iz
Psalma: »Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji.«

Vsem še enkrat iskren Bog plačaj!

Praprotno Brdo 23.7.2006                                                            Župnik, g. Janez Petrič  



Ostala oznanila:

*  Za  prvi  petek  v  avgustu  4.8. bom v  dopoldanskem času  obiskal  in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bo posvetilna molitev
v čast srcu Jezusovem z blagoslovom.

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

* V ponedeljek 7.8. je ob 20h v župnišču srečanje za vse člane Župnijske
Karitas.

* Na Lovrencovo nedeljo na Petkovcu bo po maši darovanje za potrebe
tamkajšnje cerkve.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

30.7. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Marja Čuk in Tadeja Gnezda
6.8. Franja Tušar in Marja Čuk Tina Kogovšek in Larisa Jereb
13.8. Ana Lukančič in Tamara Trpin Rezka Kavčič  in Marijana Kunc 
Pogrebne maše v Avgustu Miha Kavčič

Ministriranje:

Teden od 30.7. – 6.8. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 6.8. – 13.8. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča



Oznanilo_Leto_II_st_16.odt    Stran  4/4

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

Pozdrav ključarja g. škofu Antonu Jamnik in vsem prisotnim

Prav Lepo vas pozdravljam danes na Marjetno in Krištofovo nedeljo v imenu
vseh župljanov in še posebej vseh, ki pripadamo cerkvi sv. Nikolaja, tukaj na
Praprotnem Brdu.

Pozdravljam vse, ki ste se zbrali ob obnovljeni cerkvi, še posebej g. župana
Janeza Nagode in predsednika KS Rovte g. Petra Cigale.

Veseli smo, da ste prišli med nas. Veseli smo, da je cerkev obnovljena in
prenovljena  in  da  se  bodo  po  89.  letih  iz  zvonika  ponovno  oglašali  trije
zvonovi, katere boste danes blagoslovili. Ti klicarji nas bodo vabili k molitvi in
mašni daritvi.

Pod  podružnično  cerkev  nas  ne  spada  veliko,  vendar  je  prizadevnost,
pridnost,  pa  tudi  navdušenje,  da  imamo  danes  obnovljeno  cerkev.  Veliko
prostovoljnega dela je bilo opravljenega in veliko truda vloženega v to. Danes
nam za to ni žal.

Človeškemu delu naj se pridruži še Vaš blagoslov zvonov naše cerkve. Bogu
pa se bomo zahvalili z Evharistično daritvijo.

                                                                   g. Alojz Žakelj


