
11. Navadna nedelja

Evangelij: GORČIČNO ZRNO ZRASTE V VELIKO DREVO             Mr 4, 26-34

Evangelij po Marku

In govoril je: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja, ponoči in
podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako.  Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in
končno žito v klasu.  Ko pa sad dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.«  In govoril je: »Kako
naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo?  Takšno je kot gorčično zrno, ki je
takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji.  Ko pa je vsejano, raste in postane večje od
vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi  v njegovi  senci.« V mnogih takih
prilikah jim je govoril  besedo, kakor so jo pač mogli  poslušati. Brez prilike pa jim ni govoril;  a svojim
učencem je posebej vse razlagal. 

Mašni nameni od 14. 6. do 20. 6. 2009: 

nedelja, 
14. 6.

7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h  Jože Gantar, obletna, Rovte 20

ponedeljek,  15. 6. Sv. Vid, mučenec
19h na Petkovcu – urna maša za odvrnitev hude ure

torek, 16. 6. 19h  Anton Peternel, godovna, Rovte 82g
sreda, 17. 6. 19h  Janez Nagode, obletna in Marija, Rovte 141
četrtek, 18. 6. 19h  Jožefa Albreht, godovna 

in vsi  iz družine Jereb, Rovte 102a
petek, 19. 6. Srce Jezusovo, slovesni praznik

19h – v čast Materi Božji v dober namen
sobota, 20. 6. Marijino Brezmadežno Srce, god

8h  Bernarda Lukan in starši, Praprotno Brdo 3
=====================================================================================

 (nadaljevanje iz naslovne strani) 
Pismo je bilo napisano l. 62 ali v začetku 63 v Rimu, istočasno z listom Filemonu in 

neposredno pred listom Efežanom, s katerim ima mnogo skupnega. V Kolose ga je 
nesel Tihik, kristjan iz Male Azije, ki je Pavla spremljal na tretjem misijonskem 
potovanju in je bil tudi v ujetništvu pri njem. 

Ministriranje:
Teden od 14.6. – 21. 6. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 21. 6.  – 28. 6.. Jaka Logar. Nejc Rupnik in Vid Treven

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

14. 6. Ana Lukančič in Metka Bogataj Marijana Kunc in Branka Jereb
21. 6. Tadeja Gnezda in Jože Treven Karin Hladnik in Klemen Jereb
28. 6. Lovro Skvarča in Cilka Jereb Mojca Skvarča in Metka Bogataj
Pogrebne maše v juniju Metka Bogataj
 

12. Navadna nedelja
Evangelij: KRISTUS JE GOSPODAR NARAVE                                           Mr 4,35-41

Evangelij po Marku

Ko se je tisti dan zvečerilo, jim je rekel: »Prepeljimo se na drugo stran!« Ko so odslovili množico, so ga
vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln,
tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni
mar, da smo izgubljeni?« In vstal je, zapretil vetru in rekel jezeru: »Utihni! Molči!« In veter se je polegel in
nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: »Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?« Prevzel jih je velik
strah in spraševali so se: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?«

Mašni nameni od 21. 6. do 28. 6. 2009:

nedelja, 21.6. Sv. Alojzij
7:30h – za farane
10h  Rudolfovi, dano iz Logatca

ponedeljek, 22. 6. Sv. Janez Fister, škof in Tomaž More, mučenec
19h  Alojz Brence, obletna, Petkovec 4

torek, 23. 6. 19h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23
sreda, 24. 6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

19h  Janez Pivk, Rovtarske Žibrše 41
četrtek, 25. 6. 19h  Matilda Skvarča
petek, 26. 6. 19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122
sobota, 27. 6. Sv. Ema Krška, kneginja

8h  Pavel Šemrov, godovna, dano Zbilje 22a
nedelja, 28.6. 13. Navadna nedelja

7h – za farane
10h  starše Treven, Rovte 6

 

Na praznik apostolov Petra in Pavla 29.6. bodo posvečeni v
duhovnike diakoni ljubljanske nadškofije v ljubljanski 
stolnici ob 9h dopoldne:
1. Matej Nastran, roj. 16.2.1980 v Kranju iz župnije Cerklje na 

Gorenjskem
2. Peter Nastran roj. 3.4.1978 v Kranju iz župnije Stara Loka
3. Aleš Pečavar, roj. 9.5.1981 v Ljubljani iz župnije Grosuplje
4. Bojan Traven, roj. 6.6. 1978 v Kranju iz župnije Šenčur
5. Frančiškan br. Ambrož Mušič OFM, roj. 8.2.1981 iz župnije 

Ljubljana Vič

Molimo za nove duhovne in redovne poklice v slovenski 
Cerkvi!



Ostala oznanila:
* V nedeljo, 14.6. bo jutranja maša ob 7h. Po njej je telovska 

procesija, če bo lepo vreme po običajni poti.  Udeležite se je, v čim 
večjem številu.

* Na god sv. Vida, 15.6. je ob 19h sv. maša na Petkovcu v cerkvi sv. 
Hieronima. Po maši je blagoslov vode za kropljenje. Sv. Vidu je na 
slovenskem posvečenih kar 76 cerkva, od teh 38 župnijskih, večinoma 
takih, ki se po njih imenuje tudi kraj. Ljudje so se priporočali sv. Vidu v 
premnogih stiskah: za zdravje živcev in oči(vida), zoper t.i. Vidov ples in 
božjast, ob nevarnosti bliska in ognja, zoper kačji pik, za ohranitev čistosti.
Za nebeškega zavetnika so ga imeli: lekarnarji, kotlarji, pivovarji, mutci in 
gluhi, viničarji in rudarji, pa tudi odrski igralci in plesalci. Upodabljali  so ga
na dva načina: kot mladeniča s krokarjem in palmo, knjigo ali levom in 
mučenega v kotlu ali s kotličem v roki.

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

* Župnijska Karitas Rovte organizira v soboto, 20.6. romanje bolnih, 
ostarelih in invalidov na Brezje. Odhod avtobusa izpred cerkve ob 7h 
zjutraj. Somaševanje vodi mariborski nadškof Franc Kramberger. Cena s 
kosilom je 15€. Prijavite se v župnišču. Po kosilu bomo imeli litanije v 
župnijski cerkvi Kranj Šmartin. Nekaj mest je še prostih. Vsi romarji 
imejte s seboj osebno ali zdravstveno izkaznico, dežnik ali polivinilast dežni
plašč ali kos polivinila.

 * V torek 23.6. po večerni maši je v župnišču priprava na zakrament sv. 
krsta. Starši prinesite  pripravi družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri
pa potrdilo za botra, če so iz druge župnije.

* 38. nočno peš romanje mladih na Brezje bo s pričetkom v petek, 
26.6. v župnijski cerkvi Šmartin pri Kranju (Stražišče). Od 22h do 22:30h 
bo potekalo zbiranje. Sledi enourni program skupine Odsev. Geslo 
romanja je: »Pričujem za ljubezen… do skrajnih mej sveta«(Apd 1,8). 
Romarska sv. maša bo na Brezjah ob 6h zjutraj. Somaševanje bo vodil 
gospod nadškof Alojz Uran.

* Papež Benedikt XVI, je v letu, ko se spominjamo 150. obletnice smrti 
Arškega župnika, sv. Janeza Marije Vianeja (1786 – 1859), napovedal 
začetek leta duhovništva, ki se bo začelo na praznik Srca Jezusovega 
19.6.2009 in se končalo 11.6.2010 na isti praznik. Izbrano geslo za leto 
duhovništva je: »Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba«. 
Glavni namen leta duhovništva je pospešiti teženje duhovnikov k duhovni 
popolnosti, od katere je odvisna rodovitnost njihove službe, ob enem pa 
predstavlja priložnost za hvaležnost, ko je Jezus na veliki četrtek postavil 
službeno duhovništvo in ga neločljivo povezal s Sveto Evharistijo, ki je 
vrhunec in vir življenja celotne Cerkve. 

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

Oznanila od 14. 6. do 28. 6. 2009, Leto V. št. 12
Pismo apostola Pavla Kološaniom

Kolose so bile majhno a bogato mesto v rodovitni dolini Likos v Frigiji, približno
180 km od Efeza, blizu kraja Denizli v današnji Turčiji. Mesto je bilo ob trgovski cesti,
ki je vezala mesto Efez z Tarzom in Sirijo.

Cerkve v Kolosah ni ustanovil  Pavel sam, tudi je ni nikoli  osebno obiskal.  Njen
ustanovitelj  je  bil  neki  Epafra,  bivši  pogan,  ki  ga  je  Pavel  v  Efezu  pridobil  za
Krščanstvo.  Pavel  ga  imenuje  »zvestega  služabnika  Kristusovega«  in  svojega
ljubljenega sodelavca. Epafra je bil nedvomno tudi prvi voditelj mlade Cerkve.

Povod za nastanek pisma je bilo poročilo, ki ga je Pavlu iz Kolos v Rim prinesel
Epafra.  Cerkvi  v  Kolosah,  ki  je  slovela  po  verski  vnemi  svojih  članov  je  pretila
nevarnost s strani krivoverskih učiteljev, ki so začeli v občini širiti razne judaistične
zmote:  pretiran  kult  angelov,  kot  srednjikov  med  Bogom in  svetom,  najbrž  tudi
potrebo  obreze,  praznovanje  mlaja,  sobote  in  drugih  prazničnih  dni,  potrebo
najstrožje vzdržnosti od nekaterih jedi.

Ker je bil vendarle posredni ustanovitelj cerkve v Kolosah in se Epafra ni takoj vrnil
domov, se je Pavel odločil, da napiše pismo in opozori vernike na pretečo nevarnost.
V vznesenih besedah jim slika Kristusa, ki je vzvišen nad vsem stvarstvom; vzvišen je
tudi  nad  vsem  angelskim  svetom  in  je  s  svojim  odrešenjem  zopet  vzpostavil  v
stvarstvu red. ki ga je zamislil Stvarnik. List Kološanom je eden najlepših Pavlovih
listov.  Kaže nam, kako je  bil  Pavel  poln  ljubezni  do bližnjega  Učenika in  kako je
občudoval njegovo veličino.

Pismo ima poleg uvoda in konca dva dela.  V uvodu zagotavlja  ujetnik  v Rimu
Kološane, da vedno prosi za njihovo stanovitnost in rast v božjem spoznanju. 

V prvem poučnem delu slika Kristusovo dostojanstvo in njegovo delo: Kristus je
podoba nevidnega  Boga,  Stvarnik  in  vladar  vesoljstva,  tudi  angelov;  on  je  glava
Cerkvi, ki je njegovo Telo in edini srednjik med Bogom in ljudmi. Kološane svari pred
krivoverci in jih opominja, naj ostanejo združeni s Kristusom.

V drugem, v vzpodbudnem delu poudarja nasproti zahtevam krivovercev zapovedi
krščanskega življenja(novo življenje v Kristusu) in daje stanovska navodila zakoncem,
staršem, otrokom  sužnjem in gospodarjem. Pismo končuje z nekaterimi osebnimi
naročili in pozdravi.                                                                                     >>


