
17. Nedelja med letom – Krištofova in Marjetna nedelja

Evangelij: BOŽJE KRALJESTVO JE VREDNO ŽRTVE                             Mt, 13,44-52

Evangelij po Mateju

»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od
veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre
in proda vse, kar ima, in ga kupi.
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se
napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč.
Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v
ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi.«
»Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal
učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in
staro.«  

Mašni nameni od 24.7.2011 do 30. 07. 2011:

nedelja, 
24.7.

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

ponedeljek, 25.7. Sv. Jakob starejši, apostol
19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22a

torek, 26.7. Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
19h  Ivan Mlinar – Cigale, obletna, Rovte 71

sreda, 27.7. Sv. Gorazd, Kliment in drugi uč. sv. Cirila in Metoda
19h  Amalija in Anton Lazar, Rovte 125

četrtek, 28.7. 19h  Marija Horvat, soseda Ančka
petek, 29.7. Sv. Marta, svetopisemska žena

19h  Ivanka Lukan, obletna, Praprotno Brdo 2
sobota, 30.7. Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelje

8h   Mivškovi in sorodniki Rupnik, godovna, Rovtarske Žibrše 18b

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Zaradi prehudega napora in trdega dela je že leta 1843 hudo zbolel. Že je

prejel zakramente za umirajoče in nobenega upanja ni bilo, da bi ga rešilo,
ko je nenadoma ozdravel. Komaj je ozdravel je zbežal in so ga s silo pripeljali
nazaj v Ars. Dali so mu pomočnika, zaradi katerega pa je Vianney sedem let
veliko trpel in molčal.  Delal je čudeže. Število romarjev je v tem času že
naraslo na sto tisoč. Ljudje so po več dni čakali na spoved ali za pogovor. Ure
in ure, ki jih je prebil v spovednici, le nekaj ur počitka in spanja na dan, post
in  delo,  vse  ga  je  zelo  izčrpalo.  Do  zadnjih  moči  je  delal  na  duhovnem
področju.  4.  avgusta  1859  je  umrl.  Ob  veliki  udeležbi  pogrebcev  so  ga
pokopali v arški Cerkvi. Romanje v Ars tudi po njegovi smrti ni prenehalo, ker
ga je Bog poveličal s čudeži.                                                          >>

18. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUS NASITI VSO MNOŽICO S KRUHOM                           Mt, 14,13-21

Evangelij po Mateju

Ko je Jezus to slišal, se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to
izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu
in ozdravil je njihove bolnike.  Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: »Samoten je
ta kraj in ura je že pozna; odpústi množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano.« Jezus pa jim je
rekel: »Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« Rekli so mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve
ribi.« Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!« In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet
hlebov in dve  ribi,  se  ozrl  v  nebo,  blagoslovil,  razlomil  hlebe  in  jih  dal  učencem,  učenci  pa
množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih košar. Teh pa,
ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žená in otrok. 

 Mašni nameni od 31.7.2011 do 7.8.2011:

nedelja, 
31.7.

Sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov
7:30h – za farane
10h – v čast sv. Ani, Rovte 119 

ponedeljek, 1.8. Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj
19h   Franc Brenčič, obletna, Petkovec 39

torek, 2.8. Sv. Evzebij iz Vercellija, škof – Porcinkulski odpustek
19h   Frančiška in Anton Pivk, obletna, Rovte 39

sreda, 3.8. 19h   Brigita Trček, Rovte 82a
četrtek, 4.8. Sv. Janez Marija Vianney, duhovnik

19h   Janez Nagode, Rovtarske Žibrše 14
Prvi petek, 5.8. Posvetitev bazilike sv. Marije Snežne, obletnica

19h   Marijana Ambrožič, Rovtarske Žibrše 28
sobota, 6.8. 
Prva duhovniška

Jezusova spremenitev na gori, praznik
8h     Vinko Corn, Rovte 124

nedelja, 7.8. 19. Nedelja med letom
7:30h – za farane,
10h   Marija Hrovat, Rovte 29

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 15, od 23.7. do 29.7. sk. 16, od 30.7. do 5.8. sk. 17, od 6.8. do 12.8.

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

 Papež Pij X. je Janeza Vianneya razglasil leta 1905 za blaženega, Pij XI. Pa za
svetnika in leta 1929 za vzornika in zaščitnika vseh dušnih pastirjev. S tem je 
Cerkev spomnila duhovnike tistega časa in vseh časov, da se božja moč 
dopolnjuje v slabosti. Georges Bernanos je njegovo življenje in delo opisal v 
knjigi »Dnevnik  vaškega župnika«. Pisatelju je bil vzor. Delo je izšlo tudi v 
slovenskem prevodu.     



 Ostala oznanila:
* 17. navadna nedelja med letom 24.7. je Krištofova nedelja. Sv. 

Krištofu se bomo skupaj priporočili za varno vožnjo in pri maši molili in 
prosili Boga za naše misijonarje.

   ************************************************************
MIVA Slovenija se vam v imenu vseh misijonarjev  zahvaljuje za 
vašo dosedanjo naklonjenost in dobroto s katero ste v lanskem letu 
pomagali kupiti za misijone štirinajst prevoznih sredstev. Tudi letos 
naj bo vaše srce odprto. V iskreni prošnji za srečno vožnjo in v 
zahvalo za vse srečno prevožene kilometre namenite svoj dar za 
nakup novih vozil, ki bodo sporočala našo dobroto in reševala 
življenja. Bog naj vam na priprošnjo sv. Krištofa stotero povrne.

                                                                                       MIVA Slovenija

   ************************************************************

* Na prvi petek 5.8. v mesecu avgustu bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo 
molili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v Avgustu 6.8. obhajamo praznik Jezusove 
spremenitve na gori Tabor. Po maši bomo zmolili litanije Matere Božje, 
molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 19. nedeljo med letom, 7.8. je na Višarjah „Romanje treh 
Slovenij“. 

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

24.7. Marja Čuk in Franja Tušar Tadeja Gnezda in Branka Jereb
31.7. Cilka Jereb in Jakob Skvarča Metka Bogataj in Petra Čuk
7.8. Mojca Skvarča in Franja Tušar Matjaž Gnezda in Ana Lukančič

Pogrebne maše za Julij Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za Avgust Cilka Jereb

 Ministriranje:
Teden 24.7. do 31.7. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

Teden od 31.7. do 7.8. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven

   Človeško življenje je podobno delavniku, 
v katerem se delavcu miza trikrat pogrne: 

kosilce je naša mladost, ali je kratka; 
kosilo je naših odraslih starost in ljudje za to veliko skrbijo;
večerja je v hiši večnosti.

Anton Martin Slomšek

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

Oznanila od 24.7.2011 do 7.8.2011, Leto VII. št. 15

JANEZ MARIJA VIANNEY, ARŠKI ŽUPNIK
»Arški župnik« je bil rojen 8 maja 1786 v trgu Därdilly pri Lyonu kot četrti

izmed šestih otrok. Do 19. leta je opravljal trdo kmečko delo. Šele tedaj se je
lotil  šolanja.  Dokazal  je  slabo  nadarjenost  in  le  ob  trmasti  vztrajnosti  in
precejšnem spregledu znanja je njegov župnik in učitelj Balley izposloval, da
so ga leta 1815, starega že 29 let posvetili v mašnika. Niti toliko niso zaupali
njegovemu  znanju,  da  bi  že  v  začetku  dušnopastirskega  delovanja  smel
spovedovati.  Dodelili  so  ga  kar  Balleyu  za  pomočnika.  Ta  ga  je  uvedel  v
dušnopastirsko  delo,  zato  je  po  Balleyevi  smrti  mogel  v  februarju  1818
prevzeti arško župnijo, ki bi se je nihče drug ne lotil. Zlepa kje ni bilo toliko
razbrzdanosti,  verske mlačnosti,  razprtij  in drugih nemarnosti  kakor prav v
Arsu. Lotil se je dela z vso zagnanostjo, ki jo je premogel. Nekateri so ga imeli
za »norega«. Na škofijo so pisali  in zahtevali, naj odstopi, sicer ga bodo iz
Arsa izgnali. Na cerkvi in župnišču so se pojavili sramotilni napisi. On pa je
delal mirno naprej, govoril modro in nazorno o božjih stvareh z vsakomur in
povsod, v spovednici, na cesti in v pisarni. Župnik Vianney sam ni opazil, kdaj
se je vse poleglo. Njegov škof ga ni posvaril, marveč je zbranim duhovnikom
želel, da bi  vsak med njimi imel vsaj nekaj tiste »norosti«, ki so jo očitali
Vianneyu.

Ljudje so zvedeli za tega župnika tudi drugod, ko je hodil pomagat. Od leta
1830 pa so začeli prihajati obiskovalci v njegovo župnijo v Ars, dnevno nad
300, letno celo preko 20.000. Sprejemal jih je z čudno modrostjo in prodornim
dušnim  pogledom.  Dajal  je  kratko,  nedvoumno  trdno  navodilo,  tolažbo,
svarilo,  prošnjo,kakor  je  pač bilo  treba.  K njemu so prihajali  ljudje  iz  vse
Francije. Njegov sloves je šel tudi preko morja, vendar ga to ni zbegalo. Ni se
menil za to, kako ga sodijo ljudje, pač pa ga je vse življenje trla bojazen, kako
ga bo sodil Bog.

                                                                                                    >>


