
21. Navadna nedelja
Evangelij: KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA            Jan 6,60-69
Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 23. 8. do 29. 8. 2009: 

nedelja, 
23. 8.

Sv. Terezija Benedikta od Križa, sozavetnica Evrope 
7:30h – za farane
10h  Ignac Brenčič, god in Jože, obletna in 
        Fištrovi, Rovtarske Žibrše 30a

ponedeljek,  
24.8. 

Sv. Jernej, Apostol
19h  iz družine Turk, obletna, Rovte 96

torek, 25. 8. Sv. Jožef Kalasanc, duhovnik
19h  Marija Kunc, obletna, Rovte 111

sreda, 26. 8. 19h  Cvetka Kavčič, dano Vrh Sv. Trije Kralji 19
četrtek, 27. 8. Sv. Monika, mati sv. Avguština

19h  iz družine Justin
petek, 28. 8. Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

19h  Terezija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 23
sobota, 29. 8. Mučeništvo Janeza Krstnika

8h  iz družine Trček, godovna, Petkovec 35
18h na Praprotnem brdu – za srečen zakon

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Loteva se  tudi  vprašanja:  Kako  je  treba postopati,  če  v  Krščanskem občestvu

nastopi sektaš, heretik? Upoštevati je treba dve pravili: odgovorni dušni pastir mu ne
sme dovoliti delovati znotraj občestva in druge zapeljevati k zmotnim naukom in k
razdoru. Mora ga svariti in pridobiti. Če pa večkratna svarila nič ne pomagajo, naj se
ne trudi več. Zakrknjenec je kriv – sam si piše sodbo pred Bogom in občestvom. Zato
naj  ga  predstojnik  odslovi  iz  občestva.  Ostali  bodo  iz  tega  videli,  da  predstojnik
odklanja zmotne nauke. 

V zaključnih poročilih in pozdravih je pomembna zlasti vrstica 14: »pa tudi naši naj
se naučijo skrbeti za dobra dela,  če se kje pokaže huda potreba, da ne bodo brez
sadu«. Od veselja nad božjo dobroto se kristjani lahko učimo delovati z energijami
dobrega, da bi bilo naše življenje plodno.

Ministriranje:
Teden od 23.8. – 30. 8. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 30. 8.  – 6. 9. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

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

23. 8. Franja Tušar in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Lovro Skvarča
30. 8. Tadeja Gnezda in Jože Treven Karin Hladnik in Veronika Kavčič
6. 9. Cilka Jereb in Metka Bogataj Branka Jereb in Petra Čuk

Pogrebne maše v avgustu Ana Lukančič
Pogrebne maše v septembru Marja Čuk

22. Navadna nedelja
Evangelij: NE NADOMEŠČAJMO BOŽJIH ZAPOVEDI S ČLOVEŠKIMI 

IZROČILI                                                                    Mr 7,1-8,14-5,21-23
Evangelij po Marku

Mašni nameni od 30. 8. do 6. 9. 2009:

nedelja, 30.8. 7:30h – za farane
10h  Frančiška Zupančič, trideseti dan, Rovte 38
15h – za zdravje, srečanje bolnih, invalidov in ostarelih

ponedeljek, 31. 8. Sv. Rajmund Nomat, redovnik
19h – v čast angelom varuhom, Rovte 16

torek, 1. 9. Sv. Egidij (Tilen), opat, obletnica kronanja Marije 
Pomagaj na Brezjah, praznik
19h  Manica in Ludvik Treven, godovna, Rovte 102

sreda, 2. 9. 19h  Marija Čuk, obletna, Rovte 84
četrtek, 3. 9. Sv. Gregor Veliki, papež in  cerkveni učitelj

19h  Brigita Trček in Frančiška Modrijan, Rovte 82a
prvi petek, 4. 9. Sv. Rozalija, devica

19h  Stanislav Bolčina, Rovte 96
sobota, 5. 9. 
prva duhovniška

Blažena Mati Terezija
8h vsi  Pivkovi, Rovtarske Žibrše 28
17h – v zahvalo za 60 let življenja, letnik 1949
19h  na Petkovcu – za srečen zakon

nedelja, 6.9. 23. Navadna nedelja - angelska
7:30h – za farane
10h  Ludvik in Marica Skvarča, godovna, Rovte 11

Ostala oznanila:
* V torek 25.8. po večerni maši je v veroučni učilnici priprava na zakrament 

svetega krsta. Starši k pripravi prinesite družinsko knjižico in rojstni list 
otroka, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz druge župnije.

* Vpis otrok v 1. razred verouka bo v četrtek 27. 8. popoldne od 16h 
do 18h. K vpisu prinesite starši družinsko knjižico, ob enem pa boste 
dobili delovni in liturgični zvezek za otroka.

* Zadnjo nedeljo v avgustu (30. 8.) je ob 15h v župnijski cerkvi 
srečanje za bolne, ostarele in invalide, ki ga vsako leto pripravi 
Župnijska Karitas. Med sveto mašo, ki jo bo vodil gospod Tomaž Mikuž 
bo prilika za sveto spoved in podelitev zakramenta svetega maziljenja. Po 
maši bo v prizidku župnišča družabno srečanje in pogostitev. Naprošam 
gospodinje, da za to srečanje napečete kaj peciva in ga na dan srečanja ob
13h prinesete v spodnje prostore prizidka. Vsem že vnaprej hvala.       >>



Ostala oznanila (nadaljevanje z prejšnje strani)
* Vsak četrtek je pol ure pred sveto mašo izpostavljeno Sveto Rešnje Telo.

* Za prvi petek, 4. 9. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 
ostarele po domovih. Po večerni maši bodo litanije Srca Jezusovega s 
posvetilno molitvijo in blagoslovom.

* Na prvo soboto, 5.9. bomo po maši zmolili litanije Matere Božje in molitev 
za nove duhovne in redovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 23. navadno nedeljo, 6.9. bo pri obeh mašah nabirka za zavod sv. 
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

* Z rednim veroukom bomo pričeli v ponedeljek 7.9. Katekizme, delovne
in liturgične zvezke si starši ali veroučenci pred začetkom verouka nabavite 
v župnišču od ponedeljka 31.8. do petka 4.9. popoldan od 16h do 18h.  

Veroučni učbeniki, delovni zvezki, dan in ura verouka v veroučnem
letu 2009/2010 je v spodnji tabeli

Razred Naslov delovnega zvezka Cena Dan Ura
1.r. Praznujmo in se veselimo (DZV) 5,00 € Sobota Ob 9h
2. r. Praznujmo z Jezusom (DZV) 7,00 € Petek Ob 15h
3. r. Hodimo z Jezusom(KAT) 7,50 € Petek Ob 16h
4, r. Pot v srečno življenje(KAT) 7,50 € Ponedeljek Ob 15h
5. r. Znamenja na poti k Bogu(KAT) 7,60 € Ponedeljek Ob 16h
6. r. Skupaj v novi Svet 7,60 € Četrtek Ob 15h
7. r. Kdo je ta?(KAT)

Kdo je ta?(DZV)
8,00 €
3,30 €

Četrtek Ob 16h

8. r. Pridi, Sveti Duh (KAT) 7,50 € Torek Ob 15h
9. r. Pridi, Sveti Duh (KAT) 7,50 € Torek Ob 16h

* Liturgični zvezki z listki so obvezni za vse veroučne skupine. Cena je 3 €

  * Tisti, ki še niste prinesli podpisanih veroučnih spričeval, jih 
prinesite do začetka verouka. 

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

Oznanila od 23. 8. do 6. 9. 2009, Leto V. št. 17
Pismo apostola Pavla Titu

Tit,  ki  mu je  bilo  pismo namenjeno,  je  bil  rojen v  poganski  družini,  najbrž  v
Antiohiji. Tam ga je Pavel pridobil za Krščanstvo. Prvič slišimo o njem, ko je Pavla in
Barnabo  spremljal  na  apostolski  zbor  v  Jeruzalem.  Zaradi  načela,  da  kristjana  iz
poganstva ne veže judovska postava, Pavel ni privolil v zahtevo nekaterih ozkosrčnih
Judov,  da bi  Tita  obrezali.  Za časa tretjega misijonskega potovanja ga je apostol
dvakrat poslal z važnimi naročili v Korint, pozneje je deloval tudi v Dalmaciji. Ko je bil
Pavel leta 63 v Rimu oproščen, je na zadnjem potovanju po Vzhodu, postavil Tita za
škofa in svojega namestnika na Kreti.

Tita so na Kreti čakale zelo težavne naloge: treba je bilo urediti cerkvene razmere
med ljudstvom, ki je bilo zaradi lažnivosti in razuzdanosti na najslabšem glasu. Po
Pavlovem naročilu je moral posameznim cerkvam na čelu postaviti »starešine«, to je
predstojnike  in  zajeziti  krive  vere,  ki  so  se  začele  širiti  tudi  na  Kreti.  Da  bi  v
zapletenih razmerah prav ravnal,  mu je apostol iz Nikopole v Epiru najbrž leta 65
napisal kratko, bodrilno pismo. Na Kreto sta mu ga prinesla neki Zena in Apolo.

V smernicah  krščanskim ustanovam imenuje  pisatelj  cilj  krščanskega življenja:
Skazovati čast božjemu nauku. Dobra dela posameznih skupin naj pričujejo, da bodo
obvarovali zdrav nauk. Teološka utemeljitev za ta navodila izhajajo iz  Krstne liturgije
prvih  Kristjanov.  V Kristusu se je razodelo, da se je Bog obrnil  k ljudem s svojo
milostjo, da bi nas vse rešil. De vseh je odprt, da njegov dar lahko sprejmejo in da
lahko upajo na izpolnitev še ne uresničene slave. Milost in upanje sta zakoreninjena v
Jezusovem odrešenjskem dejanju.

Kristjani  so označeni  kot sveto  ljudstvo,  ki  ga je Bog očistil  in  izvolil  za  svojo
posebno lastnino. V svojem življenju si lahko prizadevamo za prijaznost do človeka.
Ker nam Bog daruje milost, lahko ljubezen darujemo naprej drugim. O krstu pravi, da
je kopel prerojenja za novo življenje. Ustvarjalna moč Božjega Duha nas je naredila
za novega človeka. Zato lahko izvršujemo dobroto in prijaznost do človeka. Pisatelju
pisma  ne  gre  za  moralno  pridigo.  Krščansko  življenjsko  prakso  gleda  kot
samoumevno posledico veselja nad odrešenjem po Kristusu.

Pri verouku velja tudi določen red za vse veroučence: brez mobitelov, 
brez žvečilnih gumijev, z obutimi copati! Starše prosim, da svoje otroke 
podprete pri njihovi verski vzgoji in praksi. Kjer ta ni v sozvočju ali 
soglasju med starši in otroki, verouk ne bo dosti koristil. Če gre otrok k 
nedeljski maši, starši pa ne, je to slaba popotnica za otrokovo versko 
življenje. Ko bo verouka konec, se bodo otroci oprijeli enake prakse. 
Verouk ni samo zato, da otroka »spravimo k zakramentom«. Gre za to, 
da se nauči živeti po evangeliju v različnih življenjskih okoliščinah v 
katerih se bo znašel, da mu bo verouk kot pomoč pri verski praksi in 
življenju in, da počasi pride do trdnega verskega prepričanja. To pa je 
stvar vzgoje tako staršev, kot kateheta.


