
23. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS POMAGA BOLNIKOM                                             Mr 7,31-37

Evangelij po Marku

Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru, po sredi pokrajine 
Deseteromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj. 
Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se 
je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!« In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se 
je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko 
jim je naročal, bolj so oznanjali in nadvse osupli so govorili: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, 
da govorijo.«

Mašni nameni od 6. 9. do 12. 9. 2009: 

nedelja, 
6. 9.

7:30h – za farane
10h  Ludvik in Marica Skvarča, godovna, Rovte 11

ponedeljek,  7.9. 19h  starši Jereb in brat Pavel in Ivanka, Rovte 133
torek, 8. 9. Rojstvo Device Marije – mali šmaren, praznik

8h  Antonija, Bernarda in Rozalija Kunc, obl. , Rovte 16
19h  Franc Jereb, Rovte 79a

sreda, 9. 9. Sv. Peter Klaver, duhovnik
9:30h – sodalitetna konferenca duhovnikov vrhniške dekanije - 

somaševanje
19h  Ivana Novak, obletna, Rovte 131

četrtek, 10. 9. Sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
19h  Minka Treven, osmi dan, Petkovec 11a

petek, 11. 9. 19h – v zahvalo Materi božji
sobota, 12. 9. 8h  Janez Treven, Praprotno brdo 17

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
V starem veku je bil pobeg sužnja pogost pojav. Kazen za pobeg je bila ali križanje

ali bičanje. Pavel od Filemona zahteva čisto nekaj drugega: nazaj naj ga sprejme kot
brata. Še več: kasneje naj ga kot sodelavca spet pošlje k Pavlu. Pavel je prepričan:
»Če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo«.
Pismo Filemonu so krščanske Cerkve v polnosti doumele šele v 19. stoletju.

Pavel se z mirno gotovostjo vtika v lastninsko pravico gospodarja do sužnja in ruši
odnos sužnjeposestniškega  družbenega reda.  V pismu Filemonu so  dane duhovne
osnove za temeljno listino za osvoboditev Sužnjev. Pavlova spodbuda je kvas, ki na
globlji  duhovni način preobraža smiselnost človeštva. To pomeni, da suženj ni več
suženj ampak brat. Tudi gospodar ni več gospodar ampak brat, čeprav je formalno
med njima še naprej ostalo razmerje gospodar: suženj. Pavel je prepričan o Filemonu
da bo storil več, kot pa ga Pavel prosi.(21,22).

Ministriranje:
Teden od 6.9. – 13. 9. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 13. 9.  – 20. 9. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

22. Navadna nedelja
Evangelij: VERUJEMO V KRISTUSOVO BOŽANSTVO, ČEPRAV MORA 

TRPETI                                                                              Mr 8,27-35
Evangelij po Marku

Nato je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševal: »Kaj pravijo 
ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik; drugi: Elija; spet drugi: eden od prerokov.« In vprašal jih 
je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovoril in rekel: »Ti si Mesija.« Strogo jim je prepovedal, 
da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, 
véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito 
govoril. In Peter ga je potegnil k sebi in ga začel grajati. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in pograjal 
Petra: »Poberi se! Za menoj, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je 
poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in 
vzame svoj križ ter hodi za menoj.

Mašni nameni od 13. 9. do 20. 9. 2009:

nedelja, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Jakob Likar, obletna, Rovte 14

ponedeljek, 14. 9. Povišanje Svetega Križa, praznik
19h   Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162

torek, 15. 9. Žalostna Mati Božja, god
19h  Vinko Trček in Jože Slabe, dano iz Logatca

sreda, 16. 9. Sv. Karmelij papež in Ciprijan, škof in mučenec
19h  Marija Treven, Petkovec 46

četrtek, 17. 9. Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj
19h  Evstahij Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28

petek, 18. 9. 19h  Cecilija Trček, obletna, Rovte 29
sobota, 19. 9. 
Kvatrna

Sv. Januarij, škof in mučenec
8h  starši Skvarča, Rovte 50
18h  na Petkovcu – za srečen zakon

nedelja, 20.9. 25. Navadna nedelja – nedelja svetniških 
kandidatov: Baraga, Gnidovca, Grozdeta in Vovka
Andrej Kim Tre-gan, duhovnik in drugi Korejski 
mučenci
7:30h – za farane
10h  Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c

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

6. 9. Cilka Jereb in Metka Bogataj Branka Jereb in Petra Čuk
8. 9. ob 8h Franja Tušar ob 19h Mojca Skvarča
13. 9. Jože Treven in Tamara Trpin Matjaž Gnezda in Marijana Kunc
20. 9. Ana Lukančič in Franja Tušar Klemen Jereb in Petra Čuk
Pogrebne maše v septembru Marja Čuk



Ostala oznanila:
* Na 23. navadno nedeljo 6.9., bo pri obeh mašah nabirka za zavod sv. 

Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

* V ponedeljek 7.9. pričnemo z rednim veroukom. Za obisk nedeljske 
in praznične maše boste veroučenci prejeli listek, na katerem je 
vprašanje iz odlomka nedeljskega evangelija. Listek nalepite v zvezek
in zraven napišite odgovor. Liturgični zvezek naj vam bo v pomoč pri 
spremljanju cerkvenega leta in poglabljanju duhovnega življenja.

* V torek 8. 9. obhajamo praznik Marijinega rojstva. Maši bosta ob 8h
in 19h. Udeležite se je v čim večjem številu. Mariji se priporočimo vsak 
dan v molitvi in jo prosimo za njeno priprošnjo in varstvo.

* V ponedeljek 14. 9. 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.

* V soboto 19. 9. je srečanje mladine v stični. »28. Stična mladih 
2009«. Preko festivala, delavnic, svete maše, molitve pred Najsvetejšim, 
preko spovedi, bomo odkrivali področje osebnega evangeljskega služenja v
vsakdanjem življenju. Srečanje se prične ob 9h. Prav je, da se tudi iz naše 
župnije vsaj nekaj mladih udeleži tega srečanja.

* Starši omogočite svojim otrokom tudi naročilo revije »Mavrica«. 
Naročnina za leto 2009-10 znaša 26€.

* v župnišču se prijavite tudi, kdor želi na osrednje vseslovensko 
Slomškovo slavje za soboto 26.9. 2009 v Maribor ob 150 obletnici 
Slomškovega prihoda v Maribor in 10. obletnici njegove 
beatifikacije. Več o samem srečanju in o poteku srečanja, ter o uri 
odhoda iz Rovt bo v naslednjih oznanilih.

*************************************************************

Zahvala
   Župnijska Karitas se ob nedeljskem srečanju za bolne, invalide in ostarele 

zahvaljuje vsem, ki ste pomagali pri duhovni in materialni pripravi tega 
srečanja in pri poteku in izvedbi. Zahvala vsem, ki ste se tega srečanja 
udeležili, zahvala p. Tomažu Mikušu, vsem članom Župnijske Karitas in 
vsem ki ste darovali pijačo, pecivo ter ostale dobrote.

*************************************************************

 Imamo kaj praznovati:
košček življenja,

ki nam je preprosto podarjen:
današnji dan.

                                                     Phil Bosmans

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

Oznanila od 6. 9. do 20. 9. 2009, Leto V. št. 18
Pismo apostola Pavla Filemonu

Filemon je bil premožen Kristjan v Kolosah, ki ga je Pavel pridobil za Krščanstvo.
Vneto je pomagal pri ustanovitvi cerkvene občine v Kolosah in velikodušno dajal svojo
hišo v uporabo za božjo službo.

Filemonu je skrivaj pobegnil suženj po imenu Onezim. Po naključju je prišel v Rim.
Tu  se  je  seznanil  s  Pavlom,  h  kateremu  je  imel  tudi  med  ujetništvom  vsakdo
svoboden dostop (Apd 28,20.31).  Pavel  ga je poučil  v  krščanski  veri  in ga krstil.
Čeprav  bi  ga  v  službi  evangelija  zelo  potreboval,  ga  je  vendar  sklenil  v  smislu
tedanjega prava o sužnjih gospodarju vrniti. Poslal ga je skupaj s Tihikom, ki je nesel
Pavlova pisma Kološanom in Efežanom naslovljencem, Filemonu v Kolose. Ob enem
mu je izročil za Filemona pričujoče pismo, da bi ta Onezimu  prizanesel s strogimi
kaznimi, ki jih je zakon določal za pobeg sužnjev. V pismu Pavel priporoča Filemonu
Onezima, svojega duhovnega sina in ga prosi,  naj  ne gleda v njemu več sužnja,
ampak ljubljenega brata.

Pismo, ki je med ohranjenimi najkrajše, je polno nežnosti in očetovske skrbi za
ubogega  sužnja.  V  vseh  časih  so  gledali  v  njem  vzvišen  slavospev  ljubezni  do
bližnjega, ki gleda tudi v sužnju brata. List Filemonu je bil nedvomno prvi posredni
poziv  Krščanstva  za  odpravo  suženjstva.  Pisan  je  bi  leta  62  istočasno  kot  lista
Kološanom in Efežanom.

Zgradba  in  vsebina  pisma  Filemonu:  Pavel  in  Timotej  pozdravljata  Filemona,
njegovo hišno Cerkev in druge Kristjane in Kristjanke. Pavel svoje priporočilno pismo
ne glede zgolj kot privatno zadevo, ampak ga zavestno postavi v širši okvir, okvir
hišnega občestva. Občestva po hišah so bila običajna oblika Krščanskih občestev pri
prvih Kristjanih. Ta so bila kot podaljšana velika družina, kateri je stal na čelu oče. To
je bila pregledna skupina. Člani so se zbirali k srečanjem, k pouku, k evharističnim
slavjem,  k  branju  Svetega  Pisma.  Taka  zbirališča  so  bila  samo  v  večjih  hišah
premožnejših ljudi. Taka občestva so bila hkrati tudi misijonska izhodišča.

V kraju Dura Europos ob reki Evfratu v Siriji so izkopali privatno hišo iz leta 323 po
Kr. ki je bila predelana v hišno Cerkev.

>>


