
13. Navadna nedelja

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

Evangelij 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 28. 6. do 4. 7. 2009: 

nedelja, 
28. 6.

Sv. Irenej, škof in mučenec
7:30h - za farane
10h  starše Treven, Rovte 6

ponedeljek,  29. 6. Sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik
8h  starši Leskovec, Petkovec 23
19h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

torek, 30. 6. Prvi mučenci rimske Cerkve
19h  starši Lazar, obletna, Rovte 121

sreda, 1. 7. 19h  Stanislav Bolčina, osmi dan, Rovte 39
četrtek, 2. 7. 19h  Justina Kunc, obletna, Rovte 82
prvi petek, 3. 7. Sv. Tomaž, apostol

19h  starši Jeršič, obletna, Petkovec 22
sobota, 4. 7.
prva duhovniška

Sv. Urh, škof
8h  Janez Mlinar, Rovte 7

Ministriranje:
Teden od 28.6. – 5. 7. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 5. 7.  – 12. 7.. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

14. Navadna nedelja – Nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE OVCE     Jan 10,11-16

Evangelij po Janezu

Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso
njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu
za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz
poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram
pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Mašni nameni od 5. 7. do 12. 7. 2009:

nedelja, 5. 7. Sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, 
sozavetnika Evrope, 
glavna zavetnika Nadškofije, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  iz družine Oblak in Ivan Medved, obletna, Petkovec 15

ponedeljek, 6. 7. Sv. Marija Goretti, devica in mučenka
19h  Franc Trpin, obletna, Rovte 160

torek, 7. 7. Sv. Vilibald, škof
19h  Bernarda Lukan in starši, Praprotno Brdo 3

sreda, 8. 7. 19h – za srečno vožnjo, Rovte 153
četrtek, 9. 7. Sv. Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski 

mučenci
19h  starši Jurca, Petkovec 17

petek, 10. 7. Sv. Amalija, redovnica
19h  Antonija Grampovčnik in Boris Trpin, obletna, Rovtarske 

Žibrše 12
sobota, 11. 7. Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope

8h – za srečno operacijo, Petkovec 6b
19h – za srečen zakon

nedelja, 12.7. 15. Navadna nedelja, Sv. Mohor in Fortunat, 
drugotna zavetnika nadškofije
7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

==================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Pismo se stoji iz dveh delov. V prvem apostol hvali Tesaloničane zaradi njihove

vere in stanovitnosti in se brani pred očitki nasprotnikov. V drugem delu daje navodila
za zgledno krščansko življenje; tolaži Tesaloničane glede usode rajnih ob Kristusovem
prihodu  in  jih  pouči,  da  je  negotovo  kdaj  pride  Gospod,  zato  naj  bodo  vedno
pripravljeni. Na koncu priporoča pokorščino do predstojnikov in roti Tesaloničane, naj
se pismo prebere vsem vernikom.

Pismo je bilo pisano v Korintu in je prvo izmed Pavlovih, prvi navdihnjeni spis nove
zaveze sploh. Sklepamo, da je bil list napisan, kmalu po odhodu iz Tesalonike, najbrž
proti koncu leta 51 ali v začetku leta 52.



Ostala oznanila:
* Na praznik apostolov Petra in Pavla bodo v slovenski Cerkvi 

posvečeni novi duhovniki – novomašniki. V teh dneh več molimo 
zanje, pa tudi za nove duhovne in redovne poklice. Pridružimo se prošnji: 
»Gospod, pošlji dovolj delavcev v tvoj vinograd«!

* Za prvi petek v mesecu Juliju 3.7. bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši 
bomo zmolili litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu Juliju 4.7. bomo po maši zmolili litanije Matere 
božje, molili za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V nedeljo 5.7. obhajamo praznik slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda. 
Ta dan pa obhajamo tudi nedeljo Slovencev po svetu. Ocene o številu teh 
rojakov se vrtijo okrog pol milijona. Na tak ali drugačen način se bomo 
spomnili ljudi, ki izhajajo iz posamezne župnijske skupnosti in poskušali 
napraviti korak k večji povezanosti.

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

28. 6. Lovro Skvarča in Cilka Jereb Mojca Skvarča in Metka Bogataj
29. 6. ob 8h Cilka Jereb in Franja Tušar ob 19h Jože Treven in Tadeja Gnezda
5. 7. Veronika Kavčič in Franja Tušar Petra Čuk in Lovro Skvarča

12. 7. Metka Bogataj in Matjaž Gnezda Mojca Skvarča in Marijana Kunc
Pogrebne maše v Julij Franja Tušar

Počitnice: čas za prijateljstvo
Počitnice! Vzamemo si čas,
da potujemo, da si ogledujemo
stare gradove in cerkve,
da se sončimo na toplih obalah,
da obilno in dobro jemo,
čas za fotografije in spominke.

Počitnice! Vzemimo si čas
za prijateljstvo, čas,
Da bi ga mirno prebili ob nekem človeku,
da bi delali družbo
komu, ki je čisto sam
sredi prenatlačenega letoviškega kraja.
Čas da bi bili hvaležni za življenje.
Čas, da bi se veselili
čudes narave
in z njo sklenili
prijateljstvo. 

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

Oznanila od 28. 6. do 12. 7. 2009, Leto V. št. 13
Prvo pismo Tesaloničanom

Na drugem misijonskem potovanju je apostol Pavel iz Filipov, ki jih je moral hitro
zapustiti,  prišel  s  Silom in  Timotejem v Tesaloniko  (današnji  Solun).  Tu se je  za
kratek čas ustavil in ustanovil cvetočo krščansko občino. Kristjani so bili največ Grki,
nekaj je bilo tudi Judov.

Tesalonika je bila zaradi svoje lege ob morju, važno trgovsko središče. Pavel ga je
želel napraviti za središče svojega apostolskega delovanja v Macedoniji. Prebivalci so
bili po večini Grki. Tudi Judov ni manjkalo. V mesto sta jih privedla želja po trgovanju
in pohlep po denarju.

Pavel se je v mestu, kakor navadno, najprej obrnil do Judov. Tri sobote zapored
jim je  dokazoval,  da  Jezus  obljubljeni  Mesija  in  pravi  Bog.  Le  malo  Judov  se  je
spreobrnilo,  pač pa mnogo Grkov,  ki  so se pripravljali  na sprejem judovske vere.
Neverni Judje so iz zavisti nad tem uspehi zanetili upor zoper Kristjane in obdolžili
veleizdaje. Pavel in Sila sta morala mesto zapustiti. Za kratek čas sta se ustavila v
Bereji, od koder se je Pavel napotil v Atene, v Bereji pa pustil Sila in Timoteja, ki sta
se mu zopet pridružila v Atenah.

Nova  Krščanska  občina  v  Tesaloniki  je  bila  po  Pavlovem odhodu izpostavljena
preganjanju in verniki so bili v nevarnosti, da od vere odpadejo. V skrbeh, kako je z
njimi,  je  Pavel  iz  Aten poslal  Timoteja  v Tesaloniko,  da se na svoje oči  prepriča,
kakšne razmere vladajo v mladi cerkveni občini. Ko se je Timotej vrnil, je bil Pavel že
v Korintu in je takoj po Timotejevem prihodu pisal Tesaloničanom pismo.

Povod za pismo so bile vesti, ki jih je Timotej prinesel iz Tesalonike. Bile so deloma
prav razveseljive: Tesaloničani so kljub preganjanju ostali stanovitni v veri in postali
zgled vsem vernim v Macedoniji in Ahaji. Deloma pa so Pavla napolnile s skrbjo in
žalostjo: Timotej je doznal, da nasprotniki, kristjani iz judovstva, Pavlu izpodkopujejo
ugled,  češ  da je častihlepen in  lahkoveren;  zvedel  je,  da se Tesaloničani  še niso
otresli napak in razvad, ki so jih prinesli s seboj iz poganstva, zlasti nečistovanja.
Posebno je apostola vznemirila novica, da so nekateri napačno razumeli njegov nauk
o Kristusovem drugem prihodu. Bili v skrbeh glede usode svojih rajnih, ki so umrli, ne
da  bi  dočakali  dan  Gospodovega  prihoda  k  sodbi,  zlasti  pa,  da  so  se  zaradi
domnevnega skorajšnjega Gospodovega prihoda k sodbi vdajali brezdelju.          >>

Živeti
in uživati

v preprostih rečeh.

Dopust!
pridi k sebi!
Umiri se!

Iščimo tišino,
najdimo mir.

Tu je doma veselje,
ki se je izgubilo
v nenehni naglici

in hrupu.
Phil Bosmans


