
Začetek veroučnega leta
Z mesecem septembrom pričenjamo novo veroučno ali katehetsko leto, ki bo

trajalo do meseca junija prihodnje leto.
Kristjani bi verouku lahko rekli tudi Jezusova šola. Obiskovati veroučne ure

pomeni, hoditi v šolo h Kristusu, da bi se naučili tistega načina življenja, ki bi ga
lahko imenovali hoja za Kristusom. Kristus je vabil marsikaterega človeka »hodi
za menoj!« Verouk seveda ni dresura učenja, učenje na pamet nekih molitvenih
obrazcev in molitvic, vprašanj in odgovorov, to je resnično učenje za življenje.
S spoznavanjem Kristusa, spoznavamo njegov nauk, njegovo modrost, ki nam
prinaša  večno  življenje.  Modrost  pa  nikakor  ni  samo  v  znanju.  Kristusova
modrost je predvsem v dobroti, plemenitosti, v pametni odločitvah.

Pater Duval, znan po svojih verskih popevkah iz svoje mladosti pripoveduje
tole: Devet otrok nas je bilo v družini. Bil sem peti po vrsti. V naši hiši vera ni
imela  slavnostnega  značaja.  Vse  je  bilo  preprosto.  Vsak  dan  smo  skupaj
opravljali večerne molitve. Ker so bile preveč dolge jih je starejša sestra, ki jih
je  vodila,  večkrat  rada skrajšala  tako,  da je  preskakovala besede.  Vmes je
posegel oče in odločno zahteval: začni znova! Vedno bolj sem spoznaval, da je
z Bogom potrebno govorit razločno, in spoštljivo in pobožno.

Za vedno mi bo ostalo v spominu očetova drža pri molitvi. Z dela se je vračal
utrujen. Po večerji je pokleknil na tla, komolce je uprl na stol in glavo dal med
roke. Ves čas molitve je ostal globoko zbran. Takrat sem si mislil: Moj oče, tako
močan, gospodar hiše, ne trepeta pred županom, ne pred bogatim ali zlobneži,
glej je tu pred Bogom postal kakor otrok! Nekaj svečanega je v našem domu,
kadar oče začne moliti, govoriti z Bogom. Bog mora biti silno velik, če celo moj
oče poklekne pred njim. Biti mora zelo dober, če lahko z njim govorimo kar v
delovni obleki.

Mama med molitvijo ni nikdar klečala. Bila je preveč utrujena. Sedela je med
nami in v naročju držala najmlajšega. Molila je z nami in nas gledala. Ni se dal
zmesti niti takrat, ko jo je najmlajši nadlegoval kadar je maček prevrnil kako
posodo, ali  kadar je zunaj grmelo. Očetove roke in materine ustnice so me
počile, v veri in Bogu bolj kot katekizemska vprašanja in odgovori.              >>

Oznanila od 27. 8 do 10. 9. 2006, Leto II. št. 18
 



21. Navadna nedelja
Evangelij:KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA          Jan 6,60-69         
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Veliko njegovih učencev, ki so to slišali, je reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?« Ker
je Jezus v sebi vedel, da njegovi učenci godrnjajo nad tem, jim je rekel: »To vam je v spotiko? In
če boste videli Sina človekovega iti gor, kjer je bil prej? Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi.
Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo.«
Jezus je namreč od začetka vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal. Govoril jim je: »Zaradi
tega sem vam rekel: Nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.«
Po  tistem  je  mnogo  njegovih  učencev  odšlo  in  niso  več  hodili  z  njim.  Jezus  je  tedaj  rekel
dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti, Božji.«

Mašni nameni od 27.8. do 2.9.06:

Nedelja 7:30h za farane 
10h   Marija Senčur, godovna, Rovte 139
15h – za zdravje, srečanje bolnih, invalidov in ostarelih, 
srečanje vodi  bolniški župnik gospod Miro Šribar

Ponedeljek Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
19h  Anton Peternelj, godovna, Rovte 82g

Torek Mučeništvo Janeza Krstnika
19h  Jakob, Ivanka in Ivan Trček, godovna, Petkovec 35

Sreda 19h  Jožefa Trpin osmi dan, Rovte 126

Četrtek 19h  iz družine Kogovšek, obletna, Rovte 79
Petek 
Prvi Petek

Sv. Egidij (Tilen), opat
19h  Marija Kunc, obletna, Rovte 111

Sobota 
Prva 
Duhovniška

8h  Jakob, Rozalija in Konrad Petkovšek, Rovte 18
13h na Petkovcu – v zahvalo za 50 let skupnega življenja



Ministriranje:
Teden od 27.8. – 3.9. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 3.9. – 10.9. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča
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(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Upam, da ste razumeli.  Prvi verouk se začenja v družini.  To ni  toliko

učenje molitvic, to je predvsem vaš starševski vzgled. Ne tolažite se z lažnim
prepričanjem, da ste storili vse, če pošljete svojega otroka k verouku. Kje pa je
tisti dragoceni čas do verouka, petih ali šestih let?! Povem vam: če takrat niste
bili  dobri  veroučitelji,  potem  ste  napravili  veliko  napako  in  jo  bo  težko
nadomestiti!

Kdaj  naj  z  vsem začnemo? Ne odlašajmo,  začnimo takoj!  Naloge novega
veroučnega leta bomo vzeli kot svoje prijetno delo in skrb, nikakor pa ne kot
breme in zadnje, če nam bo ostalo tudi kaj časa za to!



  22. Navadna nedelja – Angelska nedelja

Evangelij: NE NADOMEŠČAJMO BOŽJIH ZAPOVEDI S ČLOVEŠKIMI 
IZROČILI                                                                   Mr 7,1-8,14-15,21-23

Iz Svetega Evangelija po Marku
Okrog njega so se zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, in videli so, da
nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi, to je neumitimi rokami. Farizeji in vsi Judje se
namreč držijo izročila starešin in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar s trga ne
jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu: umivajo kozarce, vrče in
bakrene lonce.  Zato so  ga farizeji  in  pismouki  vprašali:  »Zakaj  se  tvoji  učenci  ne ravnajo po
izročilu starih,  ampak jedo kar z nečistimi rokami?« Odgovoril  jim je: »Prerok Izaija je dobro
prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano:
To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene.
Toda zaman mi izkazujejo čast, Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.«
In spet  je  poklical  k  sebi  množico  in  ji  govoril:  »Poslušajte  me  vsi  in  doumite!  Nič ni  zunaj
človeka,  kar  bi  ga  moglo  omadeževati,  če  pride  vanj,  ampak  ga  omadežuje  to,  kar  pride  iz
človeka.«. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine,
umori,  prešuštva,  pohlepi,  hudobije,  zvijača,  razuzdanost,  nevoščljivost,  bogokletje,  napuh,
nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«

Mašni nameni od 3.9.  do 10.9.06:
Nedelja 7:30h za farane 

10h  starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153
Ponedeljek 19h  Katarina Jereb, Rovtarske žibrše 4
Torek Viktorin, mučenec

19h  Jernej in starši Albreht, obletna, Rovte 87
Sreda 19h  Anton Kogovšek, Praprotno brdo 15
Četrtek 19h  Terezija Vavken, obletna, Rovtarske žibrše 26
Petek
Mali šmaren

Rojstvo Device Marije, praznik
8h    Marija Bizjan, trideseti dan, Petkovec 26a 
19h    Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a

Sobota Sv. Peter Klaver, duhovnik
8h  Katarina in Janez Malavašič in bratje, Rovte 18

Nedelja 23. Navadna nedelja
7:30h za farane 
10h   Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14



Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

27.8. Ana Lukančič in Rezka Kavčič Marijana Kunc in Matjaž Gnezda 
3.9. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Marja Čuk in Cvetka Kavčič
8.9. ob 8h Franja Tušar ob 19h Ana Lukančič
10.9. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Marijana Kunc in Tamara Trpin 
Pogrebne maše v Septembru Tadeja Gnezda
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Ostala oznanila:
* Za prvi petek v mesecu septemberu bom v dopoldanskem času obiskal
in  obhajal  bolne  in  ostarele  po  domovih,  po  večerni  maši  bo  pred
Najsvetejšim posvetilna molitev z blagoslovom.
* Na prvo soboto 2.9. bodo po maši molitve za nove duhovne in redovne
poklice z blagoslovom.
* Z veroukom bomo pričeli  v ponedeljek 11.9. Tisti,  ki  še  niste  oddali
veroučnih  spričeval,  storite  to  vsaj  pred  začetkom  veroučnega  leta.
Pozanimajte se tudi za katekizme. Morda ga lahko dobite od prejšnje skupine
ali  od  koga  ki  ga  ne  bo  več  uporabljal.  Ostali  veroučenci  boste  prejeli
katekizme pri verouku. Zato že pri prvi veroučni uri povejte, kdo ga ima in
kdo ga nima, da se ne bo vleklo tja do konca meseca. Pri verouku boste
prejeli  tudi  liturgične zvezke, ki  so obvezni  za vse skupine,  razen prvega
razreda. Katere katekizme in dan verouka v veroučnem letu 2006/2007:
Razred Naslov delovnega zvezka Cena Dan Ura

1.r. Praznujmo in se veselimo (DZV) 600 SIT Sobota ob 9h
2. r. Pojdimo k Jezusu 1.650 SIT Petek ob 16h
3. r. Hodimo z Jezusom 1.650 SIT Petek ob 15h
4, r. Pot v srečno življenje 1.650 SIT Četrtek ob 15h
5. r. Znamenja na poti k Bogu 1.650 SIT Četrtek ob 16h
6. r. Skupaj v novi Svet 1.650 SIT Torek ob 15h
7. r. Pridi sveti duh (BK) 1.650 SIT Ponedeljek ob 15h
8. r. Pridi sveti duh (BK) 1.650 SIT Ponedeljek ob 16h
9. r. Gradimo Prihodnost (katekizem

Delovni zvezek
1.750 SIT

680 SIT
Torek ob 16h

Liturgični zvezek za vse skupine za veroučno leto 2006/2007 je 400 SIT

* Vpis otrok v prvi razred verouka bo v soboto 9.9. od 10h do 11h v
župnišču.  Starši  prinesite k  vpisu rojstne in krstne podatke o otroku.  Ob
vpisu boste prejeli  delovni zvezek za otroka. Začetek verouka se prične z
mesecem oktobrom.
* Starši omogočite otrokom tudi naročilo verske revije »MAVRICA« za leto
2006/2007
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Leto naokoli
Kako hitro čas beži, minilo je leto od dne, ko ste prvič dobili v roke »Farni

glas župnije sv. Mihaela Rovte«.
Danes  je  pred  vami  že  27.  številka.  V  tem  času  je  doživel  že  nekaj

sprememb. Upam, da ste ga dobro sprejeli in ga skrbno preberete in vam je
v pomoč, da ste tako bolj obveščeni o dogajanjih v naši župniji in verskih
dejavnosti v njej in okolici.

Če je kdo pripravljen da pripravi uvodnik za Farni glas je zelo dobrodošel
in naj se oglasi v župnišču.
Seveda še vedno prihaja pri sestavljanju do določenih napak in prosimo, da
na  to  opozorite  in  oprostite.  Še  vedno  so  zaželeni  novi  predlogi  in
dobronamerna kritika.                                                 Hvala za lep sprejem!


