
17. Navadna nedelja - Krištofova

Evangelij: KRISTUS DAJE ZA VSE KRUHA V OBILJU                    Jan 6, 1-15

Evangelij 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 26. 7. do 1. 8. 2009: 

nedelja, 
26. 7.

Sv. Ana in Joahim, Marijina starša 
7:30h - za farane
110h  starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153

ponedeljek,  27. 7. Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in 
Metoda
19h  Miro Treven, obletna, Rovte 106

torek, 28. 7. 19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22
sreda, 29. 7. Sv. Marta, svetopisemska žena

19h  Ivanka Lukan, obletna, Praprotno Brdo 2
četrtek, 30. 7. Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj

19h  starši in bratje Moljk, Rovtarske Žibrše 4
petek, 31. 7. Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

19h  Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16
sobota, 1. 8. Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

8h  Marica Mlinar in Tilka Rupnik, Petkovec 11b
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Apostol čuti, da se mu bliža konec in da bo moral vodstvo cerkvenih občin izročiti
mlajšim močem. Z listi  jih  uvaja v novo delo  in  temu primerno obravnava samo
praktične dušnopastirske probleme.

S Timotejem se je Pavel srečal že na prvem misijonskem potovanju v Listri  in
njega ter njegovo mater Evniko pridobil za Krščanstvo. Ko se je mudil na drugem
misijonskem potovanju v Listrij, se mu je Timotej pridružil. V šestih Pavlovih pismih
se imenuje kot soodpošiljatelj. Pavel mu je večkrat poverjal zaupne naloge, slednjič
ga je postavil v Efezu za škofa in svojega namestnika. Kot škofu mu je iz Macedonije
pisal  pismo,  v katerem ga poučuje,  kako naj  vodi  mlade cerkve in  nastopa proti
zmotam.

18. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS HRANI NAŠO VERO                                              Jan 6,24-35

Evangelij po Janezu

Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum
in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: »Rabi, kdaj si se znašel tukaj?« Jezus jim
je odgovoril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak
ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam
jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč vtisnil pečat Oče, Bog.« Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da
bomo delali Božja dela?« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on
poslal.« Rekli so mu: »Kakšno znamenje torej delaš, da bomo videli in ti verjeli? Kaj počneš? Naši očetje so
jedli  mano v puščavi,  kakor  je  pisano:  Kruh iz  nebes jim je  dal  jesti.«  Jezus jim je  dejal:  »Resnično,
resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes.
Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.«
Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor
pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.

Mašni nameni od 2. 8. do 9. 8. 2009:

nedelja, 2.8. 7:30h – za farane
10h  starši Vavken, obletna, Rovtarske Žibrše 26

ponedeljek, 3. 8. 19h  Avguštin Molk in starši Laknar, obl., Rovtarske Žibrše 9
torek, 4. 8. Sv. Janez Marija Vianney, duhovnik

19h  iz družine Kogovšek, Rovte 118
sreda, 5. 8. Obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne

19h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124
četrtek, 6. 8. Jezusova spremenitev na gori, praznik

19h – v dober namen, Rovte 104
prvi petek, 7. 8. Sikst II, papež in tovariši mučenci 

19h  starši Jereb, Rovtarske Žibrše 4
sobota, 8. 8.  prva 
duhovniška

Sv. Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelj
8h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 70

nedelja, 9.8. 19. Navadna nedelja, Lovrencova
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Franc Lukan, obletna, Petkovec 45

Ministriranje:
Teden od 26.7. – 2. 8. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 2. 8.  – 9. 8. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

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

26. 7. Veronika Kavčič in Cilka Jereb Tadeja Gnezda in Tamara Trpin
2. 8. Franja Tušar in Jože Treven Branka Jereb in Marijana Kunc
9. 8. Cilka Jereb in Ana Lukančič Veronika Kavčič in Petra Čuk

Pogrebne maše v avgustu Ana Lukančič



Ostala oznanila:
* Na Krištofovo nedeljo (26. 7.) bo po jutranji maši pred cerkvijo 

blagoslov vozil.

* V pritličju župnišča, kjer je bila nekdaj veroučna učilnica, je bila urejena 
župnijska pisarna. Vsem, ki ste pri tem delu pomagali tudi s prostovoljnim 
delom, se iskreno zahvalim, posebej Sandiju Petkovšku in Jožetu Arharju 
mlajšemu.

* Na dan 2. 8. je v cerkvah in kapelah možno prejeti Porcijunkulski 
odpustek. Za prejem odpustka moramo opraviti zakramentalno spoved, 
prejeti sveto obhajilo in moliti po namenu svetega očeta Očenaš in Vero. 
Katekizem katoliške cerkve o odpustkih pove tole: odpustek je odpuščanje 
časne kazni pred Bogom, za tiste grehe, katere krivda je že odpuščena, 
prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob 
pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo razdeljuje in naklanja 
zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov. Odpustek je delen in popoln v tem 
smislu, da nas delno ali popolnoma reši časnih kazni, ki jih dolgujemo za 
grehe. Odpustke moremo naklanjati ali živim ali rajnim (KKC št. 1471).

* Za prvi petek 7. 8. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bodo litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno daritvijo in blagoslovom.

* Prva sobota v avgustu 8. 8. je namenjena molitvi za nove duhovne 
poklice. Po maši bomo zmolili litanije Matere Božje in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na 19. navadno nedeljo 9.8. – Lovrencovo nedeljo je ob 10h sveta 
maša na Petkovcu. Pri maši je darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.
Popoldne je ob 16:30h bo pri gasilnem domu na Petkovcu gasilska parada 
ob 110 letnici gasilskega društva Rovte. Ob tej priliki bo tudi blagoslov 
gasilskega avtomobila in kip svetega Florijana.

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

Oznanila od 26. 7. do 9. 8. 2009, Leto V. št. 15
Prvo pismo apostola Pavla Timoteju

Trije listi apostola Pavla, dva Timoteju in eden Titu, se zaradi posebnega značaja
od 18. stoletja dalje imenujejo navadno apostoljni listi. Dodajajo praktična načela o
vodstvu krščanskih cerkva in o lastnostih, ki jih morajo imeti tisti, katerim je izročeno
vodstvo  cerkvenih  občin.  So  torej  nekako  stanovski  listi,  namenjeni  škofom  in
duhovnikom prvih krščanskih skupnosti, ki jim Pavel ob koncu svojega življenja izroča
vodstvo vernikov.

Pavlovega učenca Timoteja srečujemo v apostolskih delih in Pavlovih pismih. Pavel
je  Timoteju  v  mnogih  ozirih  dajal  prednost.  Po  pričevanju  Apd(16,1-3)  je  bil  sin
poganskega grškega očeta in krščanske matere. Za širjenje Krščanstva je bil  zelo
pomemben. Zato je avtor pastoralnih pisem, kar dve naslovil  na Timoteja. Kar je
Pavel začel, je Timotej nadaljeval, za njim pa naj to nadaljujejo cerkveni predstojniki
tretje  generacije  Kristjanov.  Pastoralna  pisma  imajo  svoje  mesto  na  prehodu  od
apostolskih občestev, ki so jih vodili apostoli k hierarhični Cerkvi pod vodstvom škofa.

Kar piše Pavel v pastoralnih listih o svojih potovanjih na Vzhodu, tega ni mogoče
spraviti v okvir Apostolskih del. Zato po pravici sklepamo, da so bili ti listi vsi napisani
po Pavlovem prvem ujetništvu v Rimu. Ko je bil apostol leta 63 izpuščen na svobodo,
je najprej potoval v Španijo, nato pa še enkrat na Vzhod. Med drugim je obiskal Efez
in  Kreto,  kjer  je  Timoteja  in  Tita  postavil  za  škofa  in  jima poveril  nalogo,  da  v
njegovem imenu vodita cerkvene občine. Na tem potovanju sta bila pisana prva dva
lista, prvi list Timoteju in list Titu (koli leta 65). Leta 66 je Pavel ponovno prišel v
ujetništvo  v  Rim  in  je  iz  tega  drugega  ujetništva,  iz  katerega  se  ni  več  vrnil  v
svobodo, pisal Timoteju, malo pred svojo smrtjo, še drugo pismo.

Kljub  svojevrstnemu  značaju  teh  treh  listov,  jih  je  Krščanska  starodavnost
pripisovala apostolu Pavlu. Že Klemen Rimski in Polikarp navajata odlomke iz njih.
Pavel  je  te liste  pisal,  ko je bil  že prileten in je slog in  vsebino moral  prilagoditi
posebnim razmeram, v katerih so ta pisma nastala. Pisatelj ni več bojevit, kot v prvih
pismih,  v njih govori  kot oče svojim duhovnim Sinovom, kot izkušen dušni pastir
dvema novincema v samostojnem vodstvu Krščanskih občin.                             >>

Zato naj v vašem umrljivem telesu ne kraljuje greh, tako 
da bi se vdajali njegovim poželenjem. Ne izročajte svojih 
udov grehu, da bi ti postali orodje krivičnosti, ampak 
izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v 
življenje, svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje 
pravičnosti. Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj 
niste pod postavo, ampak pod milostjo.

Rim 6, 12-14


