
25. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUSSOV UČENEC JE DRUGI SLUŽABNIK                      Mr 9,30-37

Evangelij po Marku

Šli so od tam in prepotovali Galilejo, vendar ni želel, da bi kdo to izvedel. Učil je namreč svoje učence in 
jim govoril: »Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh 
dneh vstal.« Oni niso razumeli te besede, vendar so se ga bali vprašati. Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v 
hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med 
seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, 
naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel:  
»Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, 
temveč tistega, ki me je poslal.«

Mašni nameni od 20. 9. do 26. 9. 2009: 

nedelja, 
20. 9.

Nedelja svetniških kandidatov: Baraga, Gnidovca, 
Grozdeta in Vovka
Andrej Kim Tre-gon, duhovnik in drugi Korejski 
mučenci
7:30h – za farane
10h  Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c

ponedeljek,  21.9. Sv. Matej, apostol
19h  Julijana in Matevž Lukančič, godovna, Rovte 104c

torek, 22. 9. 19h  Matevž in Frančiška Logar, godovna, Rovte 57
sreda, 23. 9. Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik

19h  Franc Jereb in Rezka Arhar, obletna, Rovte 151
četrtek, 24. 9. Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, praznik, 

zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov
19h  Mari Čuk, godovna, dana od prijateljic

petek, 25. 9. 19h – v zahvalo za Božje varstvo
sobota, 26. 9. Sv. Kozma in Damijan, mučenca

8h  Frančiška Zupančič, Rovte 11
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Pismo samo nikjer ne omenja komu je bilo  namenjeno.  Ker se v pismu veliko
govori o stari zavezi in njenem bogočastju, ni dvoma, da je bilo napisano za kristjane
iz  judovstva.  To  izraža  tudi  napis  Hebrejcem,  ki  ga  poznajo  že  pisatelji  drugega
stoletja  in  najstarejši  znani  svetopisemski  rokopisi.  Pismo  je  bilo  napisano  neki
določeni cerkveni občini, najbrž vernikom cerkve v Jeruzalemu. Tem je namenjen tudi
pozdrav, ki ga na koncu lista pošiljajo bratje iz  Italije (to je iz mesta Rima).

Pismo je bilo napisano v času, ko je jeruzalemski tempelj še stal in so se v njem še
opravljale daritve ter drugi obredi, torej pred letom 70. Ko je bil Pavel izpuščen iz
prvega ujetništva, leta 64 ali 65, se je v Jeruzalemu tedaj že pripravljal upor proti
Rimljanom. Judovska stranka gorečnežev (zelotov) je postajala čedalje bolj gospodar
položaja  v  mestu  in  je  propagirala  svoj  nacionalno  –  politični  mesijanizem.   Za
kristjane so nastopili  hudi  časi  in bila  je  nevarnost  za odpad v Judovstvo.  Bili  so
potrebni tolažbe in »bodrečih besed«. To jim je pismo nudilo v obilni meri.

26. Navadna nedelja
Evangelij: SPRJEMAMO VSE, KI NISO PROTI NAM               Mr 9,38-43.45.47-48

Evangelij po Marku

Mašni nameni od 27. 9. do 4. 10. 2009:

nedelja, 27.9. Slomškova, Mihelova nedelja, Ekumenski dan
7:30h – za farane
10h  Alojz Malavašič, godovna , Rovte 51

ponedeljek, 28. 9. Sv. Venčeslav, mučenec
19h   Pavla Treven, godovna, Rovte 28

torek, 29. 9. Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, praznik
19h – v čast Materi Božji v dober namen, Rovte 79a

sreda, 30. 9. Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
18h na Petkovcu  iz družine Pivk in Marije in Anton Treven, 

Petkovec 38
četrtek, 1. 10. Sv. Terezija deteta Jezusa, devica in cerkvena 

učiteljica – začetek rožnovenske pobožnosti
19h  Cvetka Kavčič, godovna, Rove 12

Prvi petek, 2. 10. Sv. Angeli varuhi, god
19h  Frančiška Artač, obletna, Rovte 91

Prva sobota, 3. 10. 
Duhovniška

8h  Lucija Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 15

nedelja, 4.10. 27. Navadna nedelja – rožnovenska
7:30h – za farane
10h  pokojne Ruprske, Petkovec 37c
14h – Rožni venec z blagoslovom, molijo ga birmanci 8. razred

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

20. 9. Ana Lukančič in Franja Tušar Klemen Jereb in Petra Čuk
27. 9. Metka Bogataj in Veronika Kavčič Mojca Skvarča in Lovro Skvarča
29. 9. ob 19h Marja Čuk
4. 10. Cilka Jereb in Jože Treven Marijana Kunc in Karin Hladnik
Pogrebne maše v septembru Marja Čuk
Pogrebne maše v oktobru Cilka Jereb

Ministriranje:
Teden od 20.9. – 27. 9. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 27. 9.  – 4. 10. Martin Skvarča in Urban Cigale



Ostala oznanila:
* Četrtek, 24. 9. obhajamo god in praznik blaženega Antona Martina 

Slomška, zavetnika učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. Letos mineva 150 
let od kar je 3. septembra 1859 prišel v Maribor in škofijski sedež iz St. 
Andraža na koroškem prenesel v Maribor. Ko je prišel v Maribor je imel 
znameniti govor v treh točkah: »Kaj pričakujete od novega škofa? Kaj 
pričakujem jaz od vas? In kaj pričakuje Bog od nas?«. Nata tri vprašanja je
tudi odgovoril. Letos mineva tudi 10 let, od kar je papež Janez Pavel II A. 
M. Slomška razglasil za blaženega. Osrednja slovesnost in praznovanje bo 
v soboto 26.9. ob 12h na nogometnem stadionu Ljudski vrt v Mariboru. 
Slovesno bogoslužje bo vodil gospod nadškof msgr. dr. Santos Abril y 
Castello, apostolski nuncij v Sloveniji ob somaševanju slovenskih škofov in 
duhovnikov in škofov iz sosednjih škofij. Vsi Slovenci se bomo Bogu 
zahvalili, da nam v blaženem A.M. Slomšku daje domačega vzornika in 
priprošnjika, da bi nam sveta vera bila tudi danes in jutri luč, materni jezik
pa ključ do zveličavne narodove omike.
Prijave za osrednje vseslovensko Slomškovo slavje zbira župnik v 
župnišču. Če bo prijav dovolj, bo šel avtobus iz Rovt 26.9. ob 7h zjutraj 
cena prevoza 12€ po osebi.

* Na 26. navadno nedeljo, 27. 9. obhajamo »Žegnanje« - Mihelovo 
nedeljo. Na to nedeljo bo pri obeh mašah običajno darovanje za domačo 
cerkev z namenom za streho nad stopnicami za na kor. Darovanje 
priporočam.

* V sredo, 23. 9. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Lepota molitve rožnega venca(Naše poslanstvo št. 
43,str. 12).

* V sredo 30. 9. goduje sv. Hieronim, velik prevajalec in poznavalec Svetega 
Pisma. Sveta maša bo v podružnični cerkvi na Petkovcu ob 18h.

* Z mesecem oktobrom pričenjamo rožnovensko pobožnost. Rožni 
venec bomo molili vsak dan pred sveto mašo ob nedeljah pa ob 14h. ob 
nedeljah bodo rožni venec molili birmanci. Na rožnovensko nedeljo ga 
molijo birmanci iz 8. skupine.

* Za prvi petek v oktobru (2.10.) bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bodo litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno molitvijo in blagoslovom.

* Prva sobota je namenjena molitvam za nove duhovne in redovne poklice. 
Po maši bodo litanije Matere Božje z blagoslovom. 

* Za vse veroučence, velja, kar je bilo napisano v oznanilih: z obutimi
copati, brez žvečilnih gumijev v ustih in brez mobitelov, v cerkvi 
prav tako brez žvečilnih gumijev.

* Starši omogočite veroučencem naročilo revije Mavrica. Naročilo za leto 
2009-10(10 izvodov) znaša 26€. 

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

Oznanila od 20. 9. do 4. 10. 2009, Leto V. št. 19
Pismo apostola Pavla Hebrejcem

Med štirinajstimi pismi se to pismo vidno razlikuje od drugih Pavlovih pisem, ne
toliko po vsebini, kot po zunanji obliki in slogu. Pismo Hebrejcem se brez vsakega
uvoda in  brez opomb osebnega značaja pričenja kot  lepo pripravljena  homolija  –
pridiga ali kot dogmatična razprava in preide v obliko pisma šele na koncu, v zadnjem
poglavju.

Jezik pisma je nenavadno lep in izpiljen in spominja na umetno prozo izobraženih
helenističnih pisateljev. Slog je miren, dostojanstven, govorniško umirjen, medtem ko
sv.  Pavel  piše  navadno  živahno  in  prisrčno,  večkrat  razburjeno,  v  nedokončanih,
slovnično manj dovršenih stavkih.

Ta zunanja oblika je bila povod, da so nekateri pisatelji zahodne Cerkve od srede
drugega  do  srede  četrtega  stoletja  dvomili  o  pristnosti  in  kanonični  veljavi  tega
pisma. Pri cerkvenih pisateljih vzhodne Cerkve teh dvomov ni bilo.

Dokazano  je,  da  so  stari  pisma  pisali  redkokdaj  sami,  ampak  so  jih  navadno
narekovali. Neredko pa so tudi razodeli svoje misli ali načrte kaki zaupni osebi in jo
pooblastili,  da to napiše in po svoje oblikuje. Nekaj podobnega je vbilo s pismom
Hebrejcem. Kdo je bil tisti, ki je v Pavlovem imenu list napisal, ne vemo. Nekateri
mislijo  na Barnabo, ki  je bil  levit  in je moral dobro poznati  starozavezno obredno
postavo. Drugi ,mislijo na Klemena Rimskega. Novejši pisatelji večinoma mislijo na
Apola, ki je bil Pavlov vrstnik in je slovel kot spreten govornik in izobražen pismouk.

Glede na vsebino se da list razdeliti na dva dela: prvi je v pretežni meri poučen.
Pisatelj dokazuje, da je Jezus Kristus visoko vzvišen nad Angeli in nad Mojzesom. Kot
pravi  veliki  duhovnik  presega  po  dostojanstvu  tudi  duhovnika  Melkizedeka.  S
Kristusom je prenehalo levitsko duhovništvo stare zaveze in njene daritve; namesto
nepopolnih daritve Stare Zaveze, je stopila popolna daritev Nove Zaveze: Telo in Kri
Jezusa Kristusa. Drugi del je praktično vzpodbuden. Sveti Pavel bralce opominja, naj
bodo stanovitni v veri in jim kaže žive zglede vere in stanovitnosti; spodbuja jih k
stanovitnosti v preganjanju in k krepostnemu življenju. Sklepne vrstice razodevajo,
da je pisatelj list napisal naslovljencem v tolažbo. Upa, da se bo s Timotejem kmalu
povrnil mednje.                                                                                              >>


