
21. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS JE ODREŠENIK VSEH LJUDI                        Lk 13,22-30

Evangelij po Luku

Mašni nameni od 22. 8. 2010 do 28. 8. 2010: 
nedelja, 
22. 8.

Sv. Dominik, redovni ustanovitelj
7:30h – za farane - obe maši v zimski kapeli
10h  Ludvik in Manica Treven, Rovte 102

ponedeljek, 23.8. Sv. Roza iz Lime, devica 
19h  Ciril Peternel in starši, dano iz Logatca

torek, 24. 8. Sv. Jernej, apostol
19h  Avguštin, starši in bratje Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

sreda, 25. 8. Sv. Jožef Kalasant, duhovnik
19h – v zahvalo Materi božji

četrtek, 26. 8. 19h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124
petek, 27. 8. Sv. Monika, mati sv. Avguština

19h  Katarina Jurca, Rovte 126
sobota, 28 8. Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

8h  Ivanka in Andrej Gabrovšek in sinova Andrej in Pavel
18:30h na Petkovcu – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ti so učili, da je protislovje v svetu krivo dvojno počelo dobrega in zlega, ki vlada
svet. Med tem je končal visoko šolo v Kartagini(374) in postal je profesor v rojstnem
kraju Tagastu, kjer je poučeval latinsko slovstvo. A kariera ga je vodila v Kartagino,
v Rim in Milan, takratno prestolnico rimske države. Mati Monika je prišla za sinom v
Milan in pripeljala  s seboj tudi Avguštinovega brata Narigija.  Mati  Monika se je z
velikim spoštovanjem in zaupanjem oklenila škofa Ambrozija. Sinu je prigovarjala,
naj se oženi in je dosegla, da se je ženska, s katero je Avguštin živel v Kartagini
neporočen, vrnila  v Afriko, Adeodata sina iz te zveze pa je pustila v Milanu.  Pod
Ambrozijevim  vodstvom  je  Avguštin  začel  prebirati  Sveto  Pismo,  zlasti  pisma
apostola Pavla. Avguštin se je umiril. Mir in spokojnost sta se razlila čez njegovo srce
kakor močna luč. Leta 387 je prejel Krst, nato se je s svojimi odpravil v Afriko. V
rimskem pristanišču Ostiji, kjer so se ustavili je umrla mati Monika. Umirajoča je še
naročila  svojima  sinovoma:  »pokopljita  moje  truplo  kjerkoli,  zavoljo  njega  si  ne
delajta  nemira  in  skrbi.  Prosim  vaju  samo  to,  da  se  me  spominjata  ob  oltarju
Gospodovem, kjerkoli že bosta«(Izpovedi IX,11).

Leta 391 je bil v obmorskem mestu Hipo(današnji Bône), posvečen v duhovnika.
Samega sebe je večkrat spodbujal: »Poj in potuj dalje, Bog stoji na koncu poti«.
Umrl je 28. avgusta leta 430. pokopali so ga v Hiponu. Njegovo truplo so kasneje
prenesli v Pavio, kjer še danes počiva.

Krščanska umetnost svetega Avguština največkrat upodablja z plamtečim, tudi s
prebodenim srcem, s knjigo ali križem v roki.   

22. Navadna nedelja

Evangelij: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN                                    Lk 14,1.7-14

Evangelij po Luku

Mašni nameni od 29. 8. do 5. 9. 2010:

nedelja, 
29.8.

Mučeništvo Janeza Krstnika, praznik
7:30h – za farane -  vse maše v zimski kapeli
10h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a
15h – v čast Materi božji za zdravje, srečanje BIO

ponedeljek, 30.8. 19h  Julijana Treven, Rovte 99
 torek, 31. 8. Sv. Rajmund Nonat, redovnik

19h  Henrik in Amalija Žerjal, obletna, Rovte 20a
 sreda, 1. 9. Sv. Egidij – Tilen, opat

Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah, 
praznik

19h  Julijana Treven, Rovte 99
 četrtek, 2. 9. 19h  Marija Čuk, obletna, Rovte 84
Prvi petek, 3. 9. Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

19h  Jože in Marija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 22
sobota, 4. 9.
Prva duhovniška

Sv. Rozalija, devica 
8h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23

nedelja, 5.9. 23. Navadna nedelja - Angelska
7:30h – za farane - obe maši v zimski kapeli
10h  Marija in Franc Petrovčič, Petkovec 41

Veroučni učbeniki in  delovni zvezki za veroučnem letu 2010/2011

Razred Naslov delovnega zvezka Cena
1.r. DZV - Praznujmo in se veselimo 5,50 €
2. r. DZV - Praznujmo z Jezusom 7,00 €
3. r. KAT - Hodimo z Jezusom 7,50 €
4, r. KAT - Pot v srečno življenje 7,50 €
5. r. KAT - Znamenja na poti k Bogu 7,60 €
6. r. KAT - Skupaj v novi Svet 7,60 €
7. r. KAT  - Kdo je ta?

DZV 
8,00 €
3,50 €

8. r. KAT – V življenje 
DZV

8,00 €
3,50 €

9. r. KAT – Gradimo prihodnost
DZV

8,00 €
3,50 €

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



Ostala oznanila:
* V nedeljo 29. 8. ob 15h je župnijsko srečanje bolnih, invalidov in 

ostarelih, ki ga pripravlja Župnijska Karitas Rovte. Srečanje se bo 
pričelo ob 15h s sveto mašo v zimski kapeli. Med mašo bo tudi podelitev
zakramenta svetega maziljenja. Prilika za sveto spoved bo v pevski sobi
v župnišču pred in med sveto mašo. Sveto mašo bo daroval bolniški 
župnik g. Miro Šlibar. Po maši bo v spodnjih prostorih prizidka 
pogostitev in družabno srečanje. Župnijska Karitas se priporoča 
dobrim gospodinjam za pripravo peciva in narezka, katerega 
dostavite v spodnje prostore župnišča od 13h do 13:30h.

* Župnijska Karitas obvešča starše šolskih otrok, kateri ne morejo kupiti 
zvezkov da se leti oglasijo župniku ali tajniku Hieronim Kavčič, da se o 
tem pogovorijo.

* Na prvi petek v septembru 3.9. bom obiskal in obhajal v 
dopoldanskem času bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši
bomo zmolili Litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto bomo po maši zmolili litanije Mater božje in molili za 
nove duhovne in redovne poklice ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Vpis otrok v prvi razred verouka bo v soboto 4.9. dopoldne od 
10h do 12h. Starši k vpisu prinesite družinsko knjižico ali podatke o 
otrokovem krstu. Ob vpisu boste dobili delovni in liturgični zvezek za 
otroka.

* Z rednim veroukom bomo pričeli v ponedeljek 6. 9 .2010
Veroučne učbenike, delovne in liturgične zvezke boste 
veroučenci kupili od srede 1.9. do petka 3.9.2010 v pisarni 
župnišča. Ob tej priliki prinesite nazaj tudi podpisano veroučno 
spričevalo, če ga še niste oddali. Če kdo ne more kupiti katekizma, 
delovnega ali liturgičnega zvezka naj takrat pove, da jih bomo pokrili iz 
drugih virov.

* Tisti ki bi radi ministrirali, se prijavite župniku v župnišču.
* Spominska slovesnost v Vranji Peči v župniji Zaplana bo v nedeljo 5.9. 

ob 10h. Vodil jo bo prof. g. Janez Juhant.
   Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
22. 8. Franja Tušar in Marja Čuk Klemen Jereb in Petra Čuk
29. 8. Metka Bogataj in Cilka Jereb Tamara Trpin in Karin Hladnik
5. 9. Matjaž Gnezda in Veronika Kavčič Ana Lukančič in Lovro Skvarča
Pogrebne maše v avgustu Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v septembru Marijana Kunc

     Ministriranje:
Teden od  22.8. – 29. 8. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven
Teden od 29.8. – 5. 9. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin

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

Oznanila od 22. 8. 2010 do 5. 9. 2010, Leto VI. št. 17

Sveti Avguštin

Sv. Avguštin je eden izmed tistih velikanov,  ki  so polagali  temelje za stoletja,
največji  med  cerkvenimi  očeti.  Rodil  se  je  13.  11.  354  v  Tagastu,  mestecu
severnoafriške  rimske  pokrajine  Numidije,  današnje  Alžirije.  Njegov  oče  Patricij,
dobrosrčen mož, a nagle jeze je bil potomec rimskega veterana, ki je za zasluge v
vojni dobil malo posestvo z vinogradom in nekaj premoženja. Bil je član občinskega
sveta v Tagastu, pogan z malomeščansko miselnostjo. Težil je za hitrim vzponom,
bogastvom in ugledom brez posebne izobrazbe in velikega truda. Avguštinova mati
Monika je bila Kristjanka in je ob togotnem, jezljivem možu morala veliko potrpeti.
Družini je šlo zmerom slabše, ker jih je država, kakor vse svoje podložnike čedalje
huje pritiskala z davki. Avguštin je končal študij samo ob pomoči podpornika. Svoji
materi  je  v  deveti  knjigi  »Izpovedi« postavil  veličasten  spomenik.  Ta žena je po
dolgih letih trpljenja in upanja doživela  dvojo tolažbo: njen mož se je pred smrtjo
leta 371 dal krstiti, 15 let kasneje pa je njen sin Avguštin, otrok njenih solza, stopil
pred njo kot nov človek,  preustvarjen po milosti  božji.  Avguštin  je imel še brata
Navigija in sestro Perpetuo. 

Ko mu je bilo 16 let so očetu pošla sredstva in Avguštin se je vrnil domov. Mati ga
je svarila pred brezdelništvom in nemoralnim življenjem. Ko je očetu ponovno uspelo
dobiti sredstva je leta 371 odšel v Kartagino. Z uspehom se je učil govorništva in
prava  ter  bral  modroslovne  knjige.  Zaradi  uspehov v  študiju  se  je  napihoval  od
ponosa. Vera se mu je zdela kakor »bajke, ki jih pripovedujejo dojilje«. Ker sam ni
bil veren, tudi ni našel v sebi miru. V svoji notranjosti je postajal čedalje nemirnejši.
Gnalo ga zdaj sem, zdaj tja, ne da bi mogel spoznati, da je za vsem tem že božja
roka. Branje Ciceronove knjige z naslovom »Hortensius«, je povzročila v njegovem
srcu prvi preobrat. Tedaj mu je bilo 19 let. Bral je tudi Sveto Pismo, a ga je odbijalo,
kakor Hieronima in mnoge druge zaradi slabe neizpiljene latinščine. Iskanje resnice
ga je naslednje leto zaneslo med Manihejce, kjer se je navzel njihovega nauka. 

                                                                                                                 >>


