
15. Navadna nedelja – zunanja slovesnost sv. Cirila in 
Metoda

Evangelij: KDO JE MOJ BLIŽNJI                                                        Lk 10,25-37

Evangelij po Luku

Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da dosežem 
večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega 
kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.« Ta pa je hotel sebe opravičiti 
in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in 
je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je 
vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je
prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil 
na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih 
obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva 
denarija, ju dal gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹ Kaj 
se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je 
izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!«

Mašni nameni od 11. 7. 2010 do 17. 7. 2010: 
nedelja, 
11. 7.

7:30h – za farane – obe maši v zimski kapeli
10h  Marjan Celarc, Petkovec 35a

ponedeljek, 12.7. Sv. Mohor in Fortunat. Mučenca
Drugotna zavetnika ljubljanske nadškofije
19h – za zdravje, Rovte 4

torek, 13. 7. Evgen, škof in mučenec
19h  iz družine Gantar. Rovte 165

sreda, 14. 7. Sv. Kamil de Lellis, duhovnik
19h  Manica in Ludvik Treven, Rovte 102

četrtek, 15. 7. Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
19h  Frančiška Jeršič, obletna , Petkovec 22

petek, 16. 7. God Karmelske Matere božje
19h  Janez Šinkovec, Rovte 112, dano iz Kanade

sobota, 17. 7. Sv. Aleš, spokornik
8h  Aleš Treven, godovna, Rovte 82
16h na Praprotnem Brdu – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Pobudo za bogoslužje v slovanskem jeziku sta dala onadva, čeprav jo staroslovanski
viri pripisujejo moravskemu knezu Rastislavu.

V razmeroma kratkem času je Konstantinu in Metodu uspelo oblikovati slogovno
in slovnično dovršen slovanski knjižni jezik. S tem sta postala ne samo utemeljitelja
slovanskega  bizantinskega  in  glagolskega  bogoslužja,  ampak  tu  slovanske
književnosti.  Postavila  sta  temelje  ruskemu,  bolgarskemu,  srbskemu  in
makedonskemu  knjižnemu  jeziku.  To  dejstvo  slavistični  strokovnjaki  soglasno
priznavajo.

16. Navadna nedelja - Marjetna

Evangelij: MARTA SPREJME JEZUSA                                      Lk 10,38-42

Evangelij po Luku

Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji
je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegove besede, Marta pa je imela s 
postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji 
vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno
je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.«

  Mašni nameni od 18. 7. do 25. 7. 2010:

nedelja, 
18.7.

7:30h – za farane -  v zimski kapeli
10h na Praprotnem Brdu - vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7

ponedeljek, 19.7. 19h  Marija Kunc, obletna, Rovte 111
 torek, 20. 7. Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka

19h  Veronika Oberžan, Praprotno Brdo 9
 sreda, 21. 7. Sv. Lovrenc in Brindisija, duhovnik in cerkveni 

učitelj
19h  iz družine Turk, obletna, Rovte 96

 četrtek, 22. 7. Sv. Marija Magdalena
19h  Minka Treven in vsi  Sivcovi, obletna, Petkovec 11

petek, 23.7. Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
19h  Janez Mlinar, Rovte 27

sobota, 24. 7. Sv. Krištof, mučenec
8h  Matevž Lukančič, obletna, Rovte 127

nedelja, 
25.7.

17. Navadna nedelja – Krištofova
Sv. Jakob starejši, Apostol
7:30h – za farane - obe maši v zimski kapeli
10h  Starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153, dano iz 
Sinje Gorice

  
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Oba sta podprla tudi idejo o samostojni slovanski državi, ki naj bi se osnovala iz
slovanskih  narodov  v  tedanji  Srednji  Evropi.  Tako  bi  prišlo  tudi  do  samostojne
slovanske cerkvene pokrajine, katere ustanovitev sta v Rimu izposlovala. Vendar je
bilo  nasprotovanje  nemške  države  in  slovanskega  plemstva  premočno  in  do
uresničitve ni prišlo.

Svetima bratoma se morajo slovanski narodi zahvaliti, da so krščanstvo sprejeli kt
nekaj domačega, ne od zunaj vsiljenega. V misijonskem delu med Slovani sta se
zavzemala za uporabo narodnega jezika ne samo pri pouku, ampak tudi v bogoslužju
in  za domačo duhovščino.  Zavzemala  sta  se  tudi  avtonomnost  krajevnih  Cerkva,
vendar v tesni povezanosti z Rimom. Danes veta brata upravičeno častita katoliška in
pravoslavna Cerkev. Eni in drugi sta vzornika in zavetnika prave cerkvene edinosti.



Ostala oznanila:

* Do nadaljnjega bodo tudi nedeljske maše v zimski kapeli, razen 
žegnanjskih maš  na podružnicah.

* Dokler cerkev ne bo toliko urejena, da bo v njej možno maševati,
bodo verski časopisi in tisk ter tiskana oznanila v prostoru pred 
zimsko kapelo. Tam jih boste lahko dobili.

* Na 16. navadno nedeljo 18.7. obhajamo Marjetno nedeljo na 
Praprotnem Brdu, kjer bo ob 10h sveta maša. Po njej bo 
darovanje za nadstrešek nad glavnim vhodom v cerkev. 
Darovanje priporočam.

* 17. navadna nedelja, 25. 7. je Krištofova nedelja. Z zaupanjem se 
bomo obrnili k nebeškemu Očetu in ga prosili, da nas na priprošnjo sv. 
Krištofa varuje na vseh naših življenjskih poteh, posebej pa na cestah. 
Tako kot vsako leto, vas prosimo, da tudi letos z veseljem namenite 
svoj dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre. Vaši darovi bodo 
namenjeni za nakup prepotrebnih vozil našim misijonarjem. Akcija MIVA
Slovenija v imenu naših misijonarjev trka na naša srca in se vam v 
naprej zahvaljuje. Misijonsko središče Slovenije in MIVA Slovenija.

Najlepša hvala vsem, ki ste se v tako lepem številu odzvali že za prvo 
prostovoljno delo: Iznos kipov, odmik klopi, odstranjevanje in odvoz 
ometa, ter pranje in čiščenje cerkve in pripravili malic. Dela se 
nadaljujejo z ometavanjem in kamnoseškimi deli. Hvala vsem in se 
priporočam za pomoč še vnaprej. Župnik.

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

11. 7. Franja Tušar in Ana Lukančič Jakob Skvarča in Petra Čuk
18. 7. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
25. 7. Jože Treven in Franja Tušar Tamara Trpin in Jakob Skvarča
Pogrebne maše v juliju Jože Treven

     Ministriranje:

Teden od 11.7. – 18. 7. Martin Skvarča in Urban Cigale
Teden od 18.7. – 25. 7. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek

Kamorkoli vas popelje pot vašega počitnikovanja, 
ne pozabita na Boga. 

Naj vas spremlja tudi v dneh, ko nabirate novih moči.

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

Oznanila od 11. 7. 2010 do 25. 7. 2010, Leto VI. št. 14

Sveti Ciril in Metod, slovanska blagovestnika

Ko vstopimo v župnijsko cerkev in se po njej  malo razgledamo, opazimo lepa
barvna okna, ki jih je za to cerkev napravil leta 1969 akademski slikar Stane Kregar.
Izdelala jih je takrat znana firma »Staklo - Zagreb«. Na desni strani v prezbiteriju
barvno okno prikazuje sveta brata Cirila in Metoda.

Ta dva apostola upravičeno slavimo vsi slovanski narodi kot svoja blagovestnika.
Prva sta med Slovani širila krščansko blagovest. S svojim misijonskim delom med
Moravami  in  Panonskimi  Slovenci  in  s  svojim versko kulturnim vplivom na južne
Slovane,  sta  postavila  temelje  slovanski  Krščanski  kulturi.  Njun  vpliv  prežema
tisočletno zgodovino skoraj vseh slovanskih narodov.

S prizadevanji  bizantinske države je tesno povezano delo sveti  bratov Cirila in
Metoda.  Njuno  rojstno  mesto  je  bilo  Solun,  važno  trgovsko  in  vojaško  središče
bizantinskega cesarstva. Njun oče Leon je bil namestnik solunskega vojvoda. Materi
je bilo ime Marija. Starša sta bila grškega rodu. Ker pa je bila Solunska okolica v
tistem času pretežno slovanska, sta se v mladosti poučila v slovanskem jeziku.

Imeni  Ciril  in  Metod  sta  njuni  samostanski  imeni.  Ciril  je  pri  krstu  dobil  ime
Konstantin, za Metodovo krstno ime niti ne vemo. Po poročilu »Žitje Konstantina« je
bilo v družini sedem otrok. Metod se je rodil okoli leta 812. O njegovi mladosti ne
vemo veliko, več o Cirilovi. Rojen je bil ob koncu leta 826. Bil je izredno bister in
željan  znanja.  Za  zgled  si  je  izbral  znanega  cerkvenega učitelja  sv.  Gregorija  iz
Nacianza, ki je živel v drugi polovici 4. stol. Posnemal gaje v modrosti in duhovnem
življenju. V rani mladosti se je zaročil z božjo Modrostjo, Sofijo, katere češčenje je
bilo  na  vzhodu  zelo  razširjeno.  Njej  je  bila  posvečena  lepa  cerkev  v  Solunu  in
največja cerkev »Hagia Sophia« v Carigradu.

Pomen bratov in njunega delovanja je izreden, tako na politično narodnostnem
področju za Slovane,  zlasti  slovansko književnost,  kakor na verskem področju za
Slovane in za vesoljno Cerkev. V duhu spoštovanja vsakega človeka sta se zavzela za
takrat prezirane slovanske narode. 

>>


