
25. Navadna nedelja - Angelska
Evangelij: IZBIRA MED BOGOM IN BOGASTVOM                              Lk 16,1-13
Evangelij po Luku

Mašni nameni od 19. 9. 2010 do 25. 9. 2010: 
nedelja, 
19. 9.

Nedelja svetniških kandidatov: Grozdeta, Baraga, 
Gnidovca in Vovka
7:30h – za farane - obe maši v zimski kapeli
10h  Vinko in Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

ponedeljek, 20.9. Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drug korejski 
mučenci
19h vsi  Turkovi, Medvedje Brdo

torek, 21. 9. Sv. Matej, apostol in evangelist
19h  Franc Novak, obletna, Petkovec 36

sreda, 22. 9. 19h  starši Jereb, godovna, dano iz Logatca
četrtek, 23. 9. Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

19h  Marija Čuk, godovna, dano od prijateljic
petek, 24. 9. Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, praznik

19h  Veronika Oberžan, obletna, Praprotno Brdo 9
Kvatrna sobota, 
25. 9.

8h  Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c

==================================================================================
 (Nadaljevanje iz naslovne strani) 
V novi zavezi angel oznani rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo. Angela so

najprej  in  najbolj  pogosto  upodabljali  v  zvezi  z  Marijinem Oznanjenjem.  Redkeje
nastopa kot razlagalec Danijelovih videnj. Navadno je upodobljen s palico in lilijo, v
Vzhodni  Cerkvi  z zemeljsko oblo  in  z  žezlom.  V 15.  in  16.  stoletju  ga umetnost
mnogokrat predstavlja kot lovca. V Islamu je Gabrijel posredovalec božjih razodetij.
Pri  oznanilu duhovniku Zahariju se angel sam označi z besedami »Jaz Gabrijel,  ki
stojim pred Bogom; poslan sem, da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest«.
Liturgični dokumenti  izpred 10. stoletja nam ne spričujejo nikakršnega posebnega
češčenja  angela  Gabrijela.  V  ljudski  vernosti  pa  so  nadangela  že  prej  častili  kot
svojega zavetnika sli, poštni uradniki in časopisni raznašalci. Nadangela Gabrijela se
sedaj v bogoslužju spominjamo 29. Septembra skupaj z sv. Mihaelom in Rafaelom.

Sv. Rafael – v svetem pismu je omenjen samo v Tobijevi knjigi, ki polaga v usta
samemu  angelu  besede:  »Jaz  sem  Rafael,  eden  izmed  sedmih,  ki  stojimo  pred
gospodom«!  Staremu  Tobiju  govori  Rafael:  »Kadar  si  molil  s  solzami  in  mrtve
pokopaval, puščal kosilo in mrtve podnevi skrival v hiši, ter jih ponoči pokopaval,
sem jaz tvojo molitev nosil pred Gospoda«. Spremljal je mladega Tobija na potovanje
v daljno tuje deželo iz dveh razlogov: zato, da je ozdravi očeta njegove bolezni na
očeh, slepote in, da je sprostil Saro, zaročenko mladega Tobija, mučenje hudobnega
duha Asmadaja. Sicer pa že po svojem deblu Rafael pomeni »božje zdravilo«, ali pa
tudi »Bog je ozdravil«, kar so uporabljali kot osebna imena za ljudi.

V izven svetopisemskih judovskih spisih nastopa Rafale izrecno kot nadangel. Tudi
v krščanskem času velja za nadangela, za enega od najvišjih angelov, ki pomaga
človeku predvsem dosegati zdravje, pa tudi za spremljevalca ljudi na potovanjih.

26. Navadna nedelja - Slomškova
Evangelij: V VEČNOSTI IMA VSE DRUGAČNO VREDNOST          Lk 16,19-31
Evangelij po Luku
»Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih 
vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu.  Rad bi se najedel tega, kar je
padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Revež je umrl, in angeli so ga 
odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je v podzemlju trpel muke, je 
povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, 
usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti trpim v tem 
plamenu.‹ Abraham mu je rekel: ›Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako 
húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi 
hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k nam.‹ Nato mu je bogataš rekel: ›Prosim
te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta. Imam namreč pet bratov in posvari naj jih, da tudi oni ne 
pridejo v ta kraj mučenja!‹ Abraham mu je dejal: ›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ Ta pa mu je 
odvrnil: ›Ne, oče Abraham, toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili.‹ On pa mu je dejal: 
›Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.‹« 

Mašni nameni od 26. 9. do 3. 10. 2010:
nedelja, 
26.9.

Ekumenski dan
7:30h – za farane -  obe  maši v zimski kapeli
10h  iz družine Likar, obletna, Rovte 14

ponedeljek, 27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik
19h  starši in vsi  in  iz družine Jereb, Rovte 133

 torek, 28. 9. Sv. Venčeslav, mučenec
19h  starši in brat Novak, Rovte 131

 sreda, 28. 9. Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, praznik
19h  Terezija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 23

 četrtek, 30. 9. Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
19h na Petkovcu  Marija Treven, godovna

Prvi petek, 1. 10. Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerk. učiteljica
19h  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21

sobota, 2. 10.
Prva duhovniška

Sv. Angeli varuhi, god
8h  Cecilija Trček, obletna, Rovte 9

nedelja, 
3.10.

27. Navadna nedelja – Rožnovenska - Mihelova 
7:30h – za farane
10h  Marija Cigale, Rovtarske Žibrše 42
14h – Rožnovenska pobožnost

   Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
19. 9. Ana  Lukančič in Franja Tušar Metka Bogataj in Matjaž Gnezda
26. 9. Jože Treven in Marja Čuk Veronika Kavčič in Lovro Skvarča
29. 9. Ob 19h Jakob Skvarča
3. 10. Cilka Jereb in Metka Bogataj Karin Hladnik in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v septembru Marijana Kunc
Pogrebne maše v oktobru Metka Bogataj



Ostala oznanila:
* V nedeljo 19. 9. je na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice. 

Ob 15h je molitvena ura, ob 16h pa sveta maša. Srečanje in molitev 
pripravlja dekanija Vrhnika. Prav je, da se tudi kdo iz naše župnije 
tega srečanja udeleži.

* V sredo 22.9. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje na novo 
predlaganih članov ŽPS za obdobje petih let. Tema srečanja bo: 
Evharistija življenja – Dajte jim vi jesti – msgr. Anton Kompare (Naše 
poslanstvo št. 44, str. 8).

* 26. Navadna nedelja 26.9. v slovenski cerkvi obhajamo kot 
Slomškovo nedeljo in ekumenski dan. Ker je v naši župniji zadnja 
nedelja v septembru Mihelova nedelja, jo bomo letos izjemoma obhajali 
na Rožnovensko nedeljo 3.10., če Bog da že v obnovljeni cerkvi.

* V nedelo 26.9. ob 16h vas škofijska Karitas Ljubljana in škofijska Karitas
Novo Mesto vabita k zahvalni sveti maši v ljubljansko stolnico ob 
dvajseti obletnici delovanja. Sveto mašo bo daroval nadškof in 
metropolit dr. Anton Stres.

* V torek 28.9. ob 20h je na Vrhniki v župnišču začetek 
katehumenata. To je doba priprave na zakramente: krsta, obhajila in 
birme za odrasle, za tiste, ki teh zakramentov še niso prejeli in se 
odločijo za krščanski način življenja.

* Za prvi petek 1.10. v mesecu oktobru bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši 
bomo zmolili litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim. Priporočili se bomo tudi angelom varuhom, ki 
ta dan godujejo.

* Na prvo soboto v oktobru 2.10. bomo po maši molili za nove 
duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Priporočili se bomo 
tudi angelom varuhom, ki ta dan godujejo.

* Z mesecem oktobrom se vključujemo v mesec rožnega venca. 
Rožni venec bomo molili vsak dan pred sveto mašo, kot že do sedaj, ob 
nedeljah pa bo molitev rožnega venca ob 14h z litanijami Matere Božje 
in blagoslovom. Prav je, da tudi po naših družinah obnovimo to lepo 
svetopisemsko molitev.

* Na rožnovensko nedeljo 3.10. obhajamo v župniji »Mihelovo 
nedeljo«. Letos upamo, da jo bomo obhajali v obnovljeni cerkvi. 
Na to nedeljo bo pri obeh mašah že ustaljeno darovanje. 
Darovanje vam priporočam, saj so stroški obnove veliki (ogrevanje, 
prepleskana je celotna cerkev, nov tlak, oltarna miza in ambon, 
razsvetljava ...).

     Ministriranje:
Teden od  19.9. – 26. 9. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin

Teden od 26.9. – 3. 10. Martin Skvarča in Urban Cigale

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

Oznanila od 19. 9. 2010 do 3. 10. 2010, Leto VI. št. 19

Nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael

Mihael, Gabrijel in Rafael so edini dobri angeli, ki so v svetem Pismu označeni z
osebnimi imeni.

Sv,  Mihael  –  pomeni  »Kdo  je  kakor  Bog«?  Že  po  samem  imenu  je  Mihael
postavljen v bojno nasprotje do prišepetavanja  »kače« v raju,  ko prvim staršem
lažnivo obljublja enakost z Bogom, če bosta »pogumno« prestopila božjo zapoved. To
ime priča za popolno vzvišenost Boga nad vse, kar je ustvarjenega. Ime Mihael se
prvikrat pojavi šele v času po vrnitvi Izraelcev iz babilonske sužnosti. Prerok Danijel
označuje Mihaela kot »velikega kneza«, ki je zaveznik izraelskega ljudstva in se za to
ljudstvo tudi bori. V novi zavezi ga vidimo v »prepiru s hudičem« glede Mojzesovega
trupla.  V  knjigi  Razodetja  pa  Mihael  nastopa  v  simboličnem  videnju  kot  voditelj
angelov, ki v silovitem boju s satanom in njegovimi angeli dosežejo sijajno zmago
(Raz 12,7-18); vendar pa satan sedaj preusmeri svoj boj zoper Cerkev.

Prve  znane  upodobitve  sv.  Mihaela  se  začno  pojavljati  v  zgodnjem  6.  stol.
Upodobljen je ali sam, ali skupaj z nadangelom Gabrijelom na slavolokih, v apsidah
in plastikah iz slonovine: v dolgi  beli  obleki,  zlasti  kot Kristusov spremljevalec ob
njegovem prestolu. Nastopa tudi kot angel – čuvaj na cerkvenih vratih. V srednjem
veku je upodobljen z mečem in sulico kot borec zoper zmaja. Upodabljajo ga tudi s
tehtnico v roki. 

Ko so v Rimu posvetili cerkev svetemu Mihaelu že ob koncu petega stoletja, je
prišlo do praznika. Sploh se je češčenje sv. Mihaela od 8.5.492, od dne njegovega
prikazovanja na Monte Gorgano v južni Italiji z viharno naglico in močjo razširilo po
zahodni Evropi, posebno pa še severno od Alp.

Sv. Gabrijel – ime pomeni božji mož ali božji junak, močni Bog, Bog se je izkazal
močnega. Po Svetem Pismu je to angel, ki  »stoji pred Bogom«. V stari  zavezi je
omenjen  le  v  Danijelovi  Knjigi,  ko  posreduje  božje  razodetje,  važne  mesijanske
napovedi.

                                                                                                                >>


