
19. Navadna nedelja - Lovrencova
Evangelij: ŽIVETI MOREMO LE V MOČI JEZUSOVEGA KRUHA     Jan 6, 41-51
Evangelij po Janezu
Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to
Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹«
Jezus je odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne
Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali poučiti
Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta:
samo tisti,  ki  je od Boga,  on je videl  Očeta.  Resnično,  resnično,  povem vam:  Kdor veruje,  ima večno
življenje. Jaz sem kruh življenja. 49 Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja
iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha,
bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«   

Mašni nameni od 9. 8. do 15. 8. 2009: 

nedelja, 
9. 8.

Sv. Terezija Benedikta od Križa, sozavetnica Evrope 
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Franc Lukan, obletna, Petkovec 45

ponedeljek,  
10.8. 

Sv. Lovrenc, diakon in mučenec
19h  Frančiška, obletna in Anton Pivk, Rovte 39

torek, 11. 8. Sv. Klara, devica
19h  starši, bratje in sestre Logar, Rovte 104

sreda, 12. 8. Sv. Ivana Šantalska, redovnica
19h  iz družine Justin, dano iz Kranja

četrtek, 13. 8. Sv. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik in mučenec
19h  Jakob, Marija in Franc Kunc, Rovte 124

petek, 14. 8. Sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in mučenec
19h  Katarina Jereb, Rovtarske Žibrše 4

sobota, 15. 8. Marijino Vnebovzetje, zapovedan in slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  starši, brat in Franc Petrovčič, Petkovec 41

=====================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Drugo pismo Timoteju je predvsem poslovilno pismo. To se popolnoma
razločno pokaže v četrtem poglavju. Spodbujanje se stopnjuje. Oznanjati je
treba, pa naj bo prilično ali neprilično. Zdravega nauka ljudje ne prenesejo
več.  Oznanjevalec  mora  biti  pripravljen  trpeti.  Sledijo  spodbude  za
izpolnjevanje prejete naloge oznanjevanja.

Pri osebnih sporočilih nam pade v oči, da Pavel prosi za svoj plašč, za
svoje knjige in še posebej za svoje pergamente, ki so v Troji. Ti pergamenti
so bili najbrž spisi stare zaveze. Pavel jih je vse do smrti s  srcem uporabljal.
Rabil jih je prav tako nujno kot plašč. V 4,16 pripoveduje, da deli usodo mnogih
trpečih. V tem je podoben Jezusu. Tudi on nima tolažnikov. Toda Kristus je z njim in
mu daje moč.

Gospod ga bo rešil v nebeško kraljestvo 4,18. Rešil ga bo iz smrti skozi smrt. To
pa je tudi Pavlova oporoka za nas.

20. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS NAM DAJE SAM SEBE V HRANO                           Jan 6,51-58
Evangelij po Janezu
Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal
jaz, je moje meso za življenje sveta.« Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta
dati svoje meso jesti?« Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina
človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno
življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim
po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so
jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.« 

Mašni nameni od 16. 8. do 23. 8. 2009:

nedelja, 16.8. Sv. Rok, spokornik
7:30h – za farane
10h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126

ponedeljek, 17. 8. 19h – v dober namen, Rovte 39
torek, 18. 8. Sv. Helena, cesarica

19h  Katarina in Janez Malavašič, dano iz Logatca
sreda, 19. 8. Sv. Janez Eudes, duhovnik

19h  Tomaž Reven in Valentin Skvarča, obletna, Rovte 54
četrtek, 20. 8. Sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj

19h  Henrik in Amalija Žerjal, obletna, Rovte 20a
petek, 21. 8. Pij X, papež 

19h  Neža in Janez Filipič, Rovte 17
sobota, 22. 8. Devica Marija Kraljica, god

8h  iz družine Kogovšek, Rovte 118
19h na Petkovcu – za srečen zakon

nedelja, 23.8. 21. Navadna nedelja
7:30h – za farane
10h  Ignac Brenčič, god in Jože, obletna in 
        Fištrovi, Rovtarske Žibrše 30a

Ministriranje:
Teden od 9.8. – 16. 8. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 16. 8.  – 23. 8. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

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

9. 8. Cilka Jereb in Ana Lukančič Veronika Kavčič in Petra Čuk
15.8. Jože Treven in Marja Čuk Tamara Trpin in Matjaž Gnezda
16. 8. Metka Bogataj in Lovro Skvarča Mojca Skvarča in Klemen Jereb
23. 8. Franja Tušar in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Lovro Skvarča
Pogrebne maše v avgustu Ana Lukančič



Ostala oznanila:
* Na Lovrencovo nedeljo, 9. 8. je ob 10h sveta maša na Petkovcu v 

cerkvi sv. Hieronima. Pri maši je darovanje za potrebe tamkajšnje 
cerkve.
Popoldne je ob 16:30h 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.

* Na praznik Marijinega Vnebovzetja 15. 8. bomo po vseh župnijah 
obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. 
 »Tudi v teh zmedenih in negotovih časih Cerkev v Marijini slavi 
prepoznava sebe, ko v prazniku njenega vnebovzetja zre svojo dokončno 
slavo v nebesih kot poveličana Cerkev. Vsi, ki so že v nebesih so namreč, 
poveličana Cerkev. In Marija je mati te preganjane, zasramovane in tudi 
poveličane Cerkve. Praznik Marijinega Vnebovzetja vse bolj postaje 
znamenje slovenske identitete, ko po vsej Sloveniji v Marijinih svetiščih 
okušamo vrednost naše tradicije, iz katere kot narod, kljub tragični Jugo – 
zgodovini, prepoznavamo izzive vsakdanjega življenja. Pri sveti maši 
poglabljamo vero v Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v Božji besedi 
ter v svojem telesu in Krvi pod podobama kruha in vina. Ta edinstvena 
živa Jezusova navzočnost nas povezuje kot brate in sestre! On nas zato 
oblikuje v živo skrinjo zaveze, njegove nosilce«.

msgr. dr. Peter Štumpf, 
mariborski pomožni škof

* V ponedeljek, 17. 8. ob 20h je v župnišču srečanje za člane 
Župnijske Karitas. Dogovoriti se moramo o srečanju bolnih invalidov in 
ostarelih v župniji na zadnjo v nedeljo v avgustu 30. 8. ob 15h. Srečanje 
bo vodil gospod Tomaž Mikuž.
K srečanju Župnijske Karitas ste povabljeni tudi tisti, ki čutite da bi
bili pripravljeni sodelovati in delati z pomoči potrebnimi in bolnimi.

Marijino Vnebovzetje
Kar so vsi kristjani vedno za resnično imeli,

- da je Mati Božja s telesom in dušo v nebesa vzeta. -
O tem po pameti ne moremo dvomiti.

Enako ne moremo dvomit, 
da je Bog Mater Božjo tako poveličal
kakor nobenega drugega svetnika.

Za to jo po pravici imamo
za kraljico vseh svetnikov.

Anton Martin Slomšek

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

Oznanila od 9. 8. do 23. 8. 2009, Leto V. št. 16
Drugo pismo apostola Pavla Timoteju

To pismo je v vrsti Pavlovih pisem zadnje. Apostol ga je pisal iz Rima, ko
je bil drugič v ječi, malo pred smrtjo. Čutil je, da iz te ječe ne bo rešen in da
se mu bliža mučeniška smrt. Od vseh zapuščen želi pred smrtjo še enkrat
videti svojega ljubega učenca Timoteja. Zato mu piše, najbrž jeseni leta 66 v
Efez in ga prosi, maj se podviza in ga obišče v Rimu še pred zimo. Ob enem
porabi priliko, da da mlademu škofu celo vrsto navodil, kako naj po zgledu
svojega učitelja skrbi za zveličanje duš.

Drugi  list  Timoteju bi  mogli  imenovati  Pavlovo duhovno oporoko. Pavel
svojemu zvestemu sodelavcu prikliče v spomin zdrav nauk. Poslušal ga je in
se ga naučil. Sprejema naj ga v veri in ga uresničuje v veri in ljubezni, ki
temelji v Kristusu. Tega naj se ne sramuje, drži naj se ga, ohranja naj ga kot
dragoceno dobrino. Zmožnost za to mu daruje Seti Duh, ki prebiva v nas. S
polaganjem rok je je Timotej v posebni meri prejel milostno moč. Zato naj
zaupano dobrino evangelija  brani  pred zmotami.  Nauk,  ki  ga je prejel  od
Pavla, naj oznanja naprej ljudem, ki jih bo s tem usposobil, da bodo tudi oni
izročali  nauk naprej.  S podreditvijo  izročenemu nauku dajemo čast  Bogu,
tako njegovemu imenu kot njegovem nauku.

Podoba vojakov in kmetov (2,3-6) ga lahko opogumi k temu, da bo zdržal
in  da  bo  za  pravi  nauk  pogumno  trpel.  V  tem  okviru  avtor  uporabi
prakrščansko hvalnico pogumu. Ta pesem ima svoj vrhunec v izreku, da bo
božja zvestoba večja od naše nezvestobe: »če se mi izneverimo, on ostane
zvest, kajti sam sebe ne more zatajiti(2,13)«.

Glede učiteljev zmotnih naukov dobi Timotej nasvet, naj se ne druži  z
njimi, kajti prepiranje z njimi ne prinaša nič dobrega. Nasprotje od klepetanja
učiteljev  zmotnih  naukov  je  Sveto  Pismo,  ki  je  polno  božjega  Duha  in
modrosti.


