
15. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS POŠILJA APOSTOLE                                           Mr 6, 7-13

Evangelij 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 12. 7. do 18. 7. 2009: 

nedelja, 
12. 7.

Sv. Mohor in Fortunat, drugotna zavetnika 
nadškofije 
7:30h - za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek,  13. 7. Sv. Henrik, kralj
19h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4

torek, 14. 7. Sv. Kamil de Lellis, duhovnik
19h  iz družine Slabe in Rudi Nartnik, Rovte 29

sreda, 15. 7. Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
19h  Tilka Rupnik, obletna, Rovtarske Žibrše 17

četrtek, 16. 7. Karmelska Mati božja, god
19h  Marija in Janez Brenčič, obletna, Petkovec 14

petek, 17. 7. Sv. Aleš, spokornik
19h  Aleš Treven, godovna, Rovte 82

sobota, 18. 7. Sv. Friderik (Miroslav), škof in mučenec
8h  starši in brat Slabe, obletna, Petkovec 32
18:30h – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
1. Satan že deluje na tem svetu. Preganjanja, ki jih prestajajo Kristjani so znamenje

tega. Svet je razdeljen na verne in brezbožne. Toda brezboštvo bo še večje, laž in
krivica se bosta še razširili. Največja nevarnost bo blodnjava, v katero bodo Sile
zla.  Ljudje,  ki  bodo odpadali  od  Boga,  bodo imeli  laž  za  resnico  in  krivico  za
pravico.

2. na to bo prišel čas, skrajnega odpada, apostazije - Razodela se bo osebnost, ki bo
živo  zamikanje  božje  postave.  Pojavil  se  bo  nasprotnik  »Antikrist«,  ki  bo  kot
utelešenje vseh zlobnih sil. Delal bo izredne reči in z njimi zavedel v zmoto tiste, ki
niso sprejeli ljubezni do resnice. V svojem napuhu bo šel tako daleč, da se bo dal
častiti v templju. 

3. Kristusov prihod bo zadnje dejanje eshatološke drame, ki bo povsem spremenila
sedanji Svet. Sedanji dogodki v tej drami niso niti predzadnje dejanje.
Vsekakor je to pismo prvo besedilo, ki razmišlja o poslednjih časih tako, kakor je

Krščanstvo  o  njih  mislilo  vsa  poznejša  stoletja  do  danes.  Opozarja  nas,  da  je
Krščansko upanje nujno povezano z vsakodnevnim pričakovanjem Kristusa.

16. Navadna nedelja – Marjetna

Evangelij: JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE                                              Mr 6,30-34

Evangelij po Marku

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 19. 7. do 26. 7. 2009:

nedelja, 19.7. 7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7

ponedeljek, 20. 7. Sv. Marjeta antiohijska, devica in mučenka
19h  Pavla Lukan, obletna, Petkovec 45

torek, 21. 7. Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni 
učitelj
19h  Pavla Treven in Janez Križaj, Petkovec 17

sreda, 22. 7. Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena
19h  Pavle Lukančič, obletna, Rovte 140

četrtek, 23. 7. Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope
19h  Stanislav Bolčina, trideseti dan, Rovte 39

petek, 24. 7. Sv. Krištof, mučenec, zavetnik šoferjev in 
popotnikov
19h  Miroslav Moljk, godovna, Rovtarske Žibrše 4

sobota, 25. 7. Sv. Jakob, apostol
8h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104 c

nedelja, 26.7. 17. Navadna nedelja, Sv. Ana in Joahim
     Krištofova nedelja
7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153

==================================================================

Ministriranje:
Teden od 12.7. – 19. 7. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 19. 7.  – 26. 7. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

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

12. 7. Metka Bogataj in Matjaž Gnezda Mojca Skvarča in Marijana Kunc
19. 7. Rezka Drmota in Jože Treven Ana Lukančič in Lovro Skvarča
26. 7. Veronika Kavčič in Cilka Jereb Tadeja Gnezda in Tamara Trpin
Pogrebne maše v juliju Franja Tušar



Ostala oznanila:
* Na 16. navadno nedeljo (19.7) – Marjetno nedeljo je  ob 10h maša 

na Praprotnem Brdu, kjer prebivalci te podružnice obhajajo »žegnanje«. 
Sveto Marjeto častimo kot priprošnjico v skupini »Štirinajstih pomočnikov v
sili«. V ljubljanski nadškofiji je tej svetnici posvečenih 11. župnijskih in 26. 
podružničnih cerkva. Umetniki jo upodabljajo s smejočim se obrazom in s 
premaganim zmajem ob nogah. Pri maši je darovanje za tamkajšnjo 
cerkev.

* V ponedeljek, 20. 7. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na 
zakrament Svetega Krsta. Starši prinesite k pripravi rojstni list otroka in 
družinsko knjižico, botri pa potrdilo za Krstnega botra, če so iz druge 
župnije.

* Na 17. navadno (26.7.) – Krištofovo nedeljo bo po jutranji maši 
pred cerkvijo blagoslov vozil. Bogu se bomo radi zahvalili za srečno 
prevožene kilometre, prosili svetega Krištofa za varstvo v prometu in z 
veseljem darovali tudi za nova misijonska vozila v vsako-letni misijonski 
akciji MIVA:

Moj dar Boga slavi, za vse prevožene poti; 
Srečno vožnjo vam MIVA želi, 
naj Bog blagoslavlja vse vaše poti.
Po cestah življenja naglo brzimo,
blagoslov božji zato si želimo, 
da cilje dosegali vedno bi vsi, 
da domov bi se vračali poni moči.
za MIVA vozila radi darujmo, 
življenje v misijonih z veseljem rešujemo,
sveti naj Krištof varuje nas,
misijonarje naj vodi sleherni čas.

* V pripravi na slovenski evharistični Kongres 2010 poživimo z večjo 
udeležbo pri sveti maši na prve petke in prve sobote v cerkvenem letu. 
Obhajanje 9. prvih petkov v mesecu je Apostolski sedež izrecno potrdil in 
pogosto priporočal. Jezus je sveti Marjeti Alakok v posebnem videnju 
obljubil: »tisti, ki bodo zaporedoma 9 prvih petkov prejeli sveto obhajilo 
obljubljam milost končnega spreobrnjenja«.
    Obhajanje prvih Sobot v mesecu je namenjeno zadoščevanju 
Marijinemu brezmadežnem Srcu za grehe človeštva. Prva sobota je 
namenjena molitvi za duhovne poklice in za svetost duhovnikov. Pobožnost
5 prvih sobot je Marija naročila fatimski vidkinji Luciji 10. decembra 1925 v
Pontevedri v Španiji in ji obljubila srečno smrt(SSŠ 7/2009 str. 134).  

Za vsakega človeka je kje košček neba na zemlji
Phil Bosmans

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

Oznanila od 12. 7. do 26. 7. 2009, Leto V. št. 14
Drugo pismo Tesaloničanom

Prvo pismo, ki ga je Pavel pisal v Tesaloniko, je vernike pomiril glede usode, ki
čaka rajne ob Kristusovem prihodu. Ni pa bilo še jasnosti glede časa, kdaj Gospod
pride. Mnogi verniki so celo iz nekaterih Pavlovih besed celo sklepali, da je Gospodov
dan čisto blizu. V tej misli so jih potrjevali tudi nekateri, ki so zagotavljali, da jim je to
razodel Sveti Duh, ali da so imeli v rokah novo Pavlovo pismo. Posledica je bila, da
mnogi niso marali več delati in so samo čakali na veliki dan Gospodovega prihoda.

Da bi  duhove pomiril  in  vernikom zopet  vliv  veselje  do dela,  je  Pavel  pisal  v
Tesaloniko novo pismo. V njem tolaži vernike, ki so še vedno trpeli preganjanje in jim
dokazuje, da Gospod še pride k sodbi. Sklicuje se na to, kar jim je povedal, ko je bil
pri njih. Preden pride Gospod k sodbi, mora priti  še odpad od vere in se razodeti
»človek greha, sin pogube«, ki ga zdaj še zadržuje neka Sila, o kateri se Pavel ne
izrazi določneje. Ko bo ta Sila odstranjena, se bo človek »greha, Sin pogube« razodel,
toda Jezus ga bo »končal z dihom svojih ust in uničil s sijajem svojega prihoda«. Na
koncu vernike spodbuja, naj se drže njegovih izročil, priporoča se jim v molitev in jih
spodbuja k delavnosti (»kdor noče delati, naj tudi ne je«). 

Pismo smemo razčleniti v naslednje večje pomenske enote:
1. Naslov
2. Uvodna zahvala
3 Drugi Kristusov prihod in pravilno Krščansko vedenje:

a. Božja nagrada Kazen
b. Molitev za Tesaloničane
c. Paruzija in njena znamenja
č. Poziv k stanovitnosti
d. svarilo pred lenobo

4. Sklep.
Pismo je odgovor na težave v krščanski  skupnosti,  ki  je  postala  nestrpna,  ker

Gospodov dan ni nastopil tako hitro, kot je pričakovala. Iz pisma lahko povzamemo
naslednji potek poslednjih dogodkov:                                                               >>


