
15. Nedelja med letom – zunanja slovesnost sv. Cirila in 
Metoda

Evangelij: SEJALEC SEJE BOŽJE SEME                                                 Mt, 13,1-9
Evangelij po Mateju
Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je
stopil v čoln in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah.
Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga
pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni
imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo.
Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na
dobro zemljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega.
Kdor ima ušesa, naj posluša!« 

Mašni nameni od 10.7.2011 do 16. 07. 2011:
nedelja, 
10.7.

7:30h – za farane,
10h  iz družine Oblak in Medved, obletna, Petkovec 15

ponedeljek, 11.7. Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope, praznik
19h  Vinko Cigale in Marija, obletna, Rovtarske Žibrše 20

torek, 12.7. Sv. Mohor in Fortunat, mučenca
19h  Mihael Petkovšek, Rovte 80a

sreda, 13.7. 19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
četrtek, 14.7. Sv. Kamil de Lellis, duhovnik

19h  Karolina Bizjak, obletna, Rovte 27
petek, 15.7. Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj

19h  Justina Kunc, obletna, Rovte 82
sobota, 16.7. God Karmelske Matere božje 

8h    Silvo Slabe in   iz družine Slabe, obletna, Petkovec 32
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Pri nas so ga največkrat upodabljali kot velikana, ki  na rami nosi božje

Dete čez reko. Velikan Offorus pa je hotel služiti  samo Najvišjemu. Ko je
nekoč nosil dete čez deročo vodo, je čutil, da postaja čedalje težje in ga je
komaj prinesel na drugi breg. Krištof je nevoljen rekel: Otroček, težak si mi,
kot bi nosil cel svet. Bil je Kristus, ki mu je odgovoril: Ne nosiš samo sveta,
marveč tudi tistega, ki svet ustvaril. Nato je velikana potlačil pod vodo in ga
tako krotil ter mu dal ime Krištof.

    Svetnika častimo kot sozavetnika proti nagli in neprevideni smrti. Pogled
na  svetnikovo  podobo  zjutraj  obvaruje  človeka  ves  dan  in  mu  ohrani
življensko moč do večera.  Legenda je  dala pobudo,  da so izbrali  svetega
Krištofa  za  zavetnika  čolnarji  in  splavarji.  Njegovo  podobo  so  pogosto
postavljali tudi ob mostovih. Za zavetnika ga imajo nosači in vozniki, romarji
in  popotniki,  v  današnjem  tehničnem  svetu  in  moči  za  življenja  pa
avtomobilisti in piloti. Nekoč je bil zavetnik tudi vrtnarjev in sadjarjev, otrok
in nosečnic, knjigovezov, barvarjev, klobučarjev in tesarjev. V srednjem veku
so  ga  postavljali  za  zavetnika  trdnjavam,  pred  povodnjo,  neurjem,  točo,
lakoto, kugo, ranami, zobobolu in drugim nevšečnostim.                       >>

16. Nedelja med letom
Evangelij: V BOŽJEM KRALJESTVU SO DOBRI IN SLABI                    Mt, 13,24-30
Evangelij po Mateju
Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro
seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med
pšenico  in  odšel.  Ko  je  setev  zrastla  in  šla  v  klasje,  se  je  pokazala  tudi  ljuljka.  Prišli  so
gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od
kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš
torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite
z  njo  vred  tudi  pšenice.  Pustite,  naj  oboje  skupaj  raste  do  žetve.  Ob  času  žetve  pa  porečem
žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo
žitnico.‹«

 Mašni nameni od 17.7.2011 do 24.7.2011:
nedelja, 
17.7.

7:30h – za farane
10h  Marija, Antonija, Jože Habe,  Marijana, sestre in bratje 

Arhar in Janez in Pepca Gantar, dano iz Štajerske
ponedeljek, 18.7. Sv. Friderik (Miroslav), škof in mučenec

19h   Aleš Treven, godovna, Rovte 82
torek, 19.7. 19h   Franc Cigale, dano od Istenič
sreda, 20.7. Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka

19h   Manca in Ludvik Treven, Rovte 102
četrtek, 21.7. Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj

19h   Ivanka Pivk, obletna, Rovte 43
petek, 22.7. Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena

19h   Alojz Brence, godovna in obletna, Petkovec 4
sobota, 23.7. Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope

8h     Marija Rupnik, obletna in  iz družine Rupnik, Rovte 91
19h  na Petkovcu – za srečen zakon

nedelja, 
24.7.

17. Nedelja med letom, sv. Krištof, mučenec
Krištofova in Marjetna nedelja

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

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 13, od 9.7. do 15.7. sk. 14, od 16.7. do 22.7. sk. 15, od 23.7. do 29.7.

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

    V Sloveniji na Krištofovo nedeljo ponekod blagoslavljajo avtomobile, ali pa 
zbirajo denarne prispevke za nova vozila, ki jih pošljejo v misijonske dežele 
kot pomoč misijonarjem in misijonarkam MIVA). Slovenija je s štirikolesniki že
kar preveč zasičena, v misijonih bi pa en sam avto še kako prav prišel. Naj se 
naša kolesa vrtijo za srečo in v dobro drugih. Pri tem naj nam pomaga 
priprošnja in vodstvo svetega Krištofa, zavetnika šoferjev.



 Ostala oznanila:
* Na Marjetno nedeljo 24.7. ob 10h bo sveta maša v cerkvi sv. 

Nikolaja na Praprotnem Brdu, kjer obhajajo „žegnanje“. Pri maši je že 
ustaljeno darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.

* Na nedeljo 24.7. je v slovenskem merilu tudi Krištofova nedelja, ko 
darujemo svoj dar za MIVO – misijonska vozila. Tako pomagamo 
slovenskim misijonarjem pri nabavi avtomobilov, ki jih potrebujejo za svoje 
misijonsko delovanje.
Navodila za nego, vzdrževanje in monitoring lesenih 
polihromiranih predmetov in objektov
Predmet je uspešno restavriran. Z vsem znanjem in po  najboljših močeh 
smo zaustavili propadanje, vendar moramo vedeti, da se ta proces 
nadaljuje. Z nekaj osnovnimi merami vzdrževanja pa lahko proces 
propadanja upočasnimo: 

• V sakralnih objektih  je eden večjih problemov previsoka stopnja relativne 
vlage, ki jo je možno regulirati že z ustreznim urejanjem zračenja v prostoru
( RH 60 – 65% ).

• Predmet (oltar, skulptura, ...) je sam po sebi zaključena celota in je delo 
visoke umetniške vrednosti, zato ne potrebuje dodatnega okrasja kot je npr.
cvetje in podobno. Vedeti moramo, da rastline privlačijo insekte, iz cvetov 
pada cvetni prah, odpadli listi lahko povzročajo madeže, iz nekaterih odteka 
smola. Poleg tega pa se pojavlja nevarnost, da se voda razlije po površinah. 
Če se občasno pojavlja potreba po dodatni okrasitvi cerkve, naj bo ta 
primerno oddaljena.

• Prižiganje sveč v neposredni bližini povzroča saje, ki se nalagajo na 
površinah, obstaja nevarnost izlitja voska, povzročijo lahko ožganine ali celo 
požar.

• Brisanje prahu naj poteka z mehkimi omelci (antistatična omelca), predvsem
pa brez uporabe vlage in abrazivnih pripomočkov. 

• Fungicidno-insekticidna zaščita, s katero smo prepojili oltar ima omejen čas 
delovanja. Zato jo bo potrebno občasno obnavljati.

• Ob pojavu kakršnihkoli poškodb ali sprememb, je potrebno čimprej obvestiti 
odgovornega konservatorja oz. ustanovo.

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

10.7. Vilma Kunc in Jakob Skvarča Klemen Jereb in Marijana Kunc
17.7. Matjaž Gnezda in Marijana Kunc Ana Lukančič in Mojca Skvarča
24.7. Marja Čuk in Franja Tušar Tadeja Gnezda in Branka Jereb

Pogrebne maše za Julij Matjaž Gnezda
 Ministriranje:
Teden 10.7. do 17.7. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

Teden od 17.7. do 24.7. Blaž Skvarča in Martin Kavčič

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

Oznanila od 10.7.2011 do 24.7.2011, Leto VII. št. 14

SVETI KRIŠTOF
Grško ime Kristoforos pomeni v našem jeziku Kristonosec. Cerkev ga časti

kot mučenca. Njegova oseba, ki ji vemo samo ime, ne priimka in ne njegovo
mučeniško smrt (verjetno za cesarja Decija okoli leta 250) sta zgodovinska.
Krištof,  ki  je  tudi  eden  izmed  14.  priprošnjikov  v  sili,  spada  med  najbolj
priljubljene  svetnike na Vzhodu, kakor na Zahodu. Njegov spomin na dan 25.
Julija omenja že Hieronimov martilogij okoli leta 450; splošno pa se obhaja
njegov praznik od 9. Stol. dalje.

Ob svetnikovem imenu se je spletlo  veliko legend.  Tudi  njegova izredna
postava je zrasla iz legende, kot nam jo pripoveduje Jakob de Voragine v svoji
zbirki  »Legenda  amrea«  (»Zlata  legenda«).   Nastala  je  v  13.  Stol.  in  se
imenuje »velikan Offorus«. V njej je opisano, kako je bil  poklican v službo
Gospodovo.

V moč svetnikove priprošnje je imelo ljudstvo nekdaj veliko zaupanje. Bil je
priprošnjik  zoper naglo  smrt.  V vernem človeku se je utrdilo  zaupanje,  da
zadostuje samo, če navsezgodaj pogledaš svetnikovo podobo, pa tisti dan ne
umreš nagle smrti. Iz te vere so tudi marsikje pri nas vaščani naročali njegovo
sliko v nadnaravni velikosti na zunanji strani farne ali podružnične cerkve, kjer
so ga lahko videli tako rekoč iz vsake hiše, kar skozi okno. Mnogo takih slik se
je  ohranilo  še  danes  prav  iz  srednjega  veka.  Edina  cerkev  v  ljubljanski
nadškofiji, posvečena svetemu Krištofu je bila nekdanja pokopališka cerkev v
Ljubljani. V srednjem veku so bile zelo razširjene Bratovščine Svetega Krištofa
zoper pijančevanje in preklinjanje. Taka bratovščina je bila ustanovljena tudi
pri nas leta 1517 in je imela še v Valvazorjevih časih precej članov.

Svetega  Krištofa  upodabljajo  z  velikim  drevesom  v  roki.  Po  legendi  je
namreč  ozelenela  njegova  palica  in  zrasla  v  drevo,  ki  jo  je  zasadil  v  tla.
Simbolično to pomeni rast evangelija, ki ga je oznanjal na otoku Samosu, kjer
je tudi umrl mučeniške smrti.                                                                 >>


