
19. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUS VABI PETRA K SEBI                                              Mt, 14,22-33

Evangelij po Mateju

In takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi
medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se
je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so
ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in
prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od
strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je
odgovoril  in rekel:  »Gospod,  če si  ti,  mi  ukaži,  da pridem po vodi  k  tebi.« On mu je  dejal:
»Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter
močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil
roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?«  In ko sta stopila v čoln, je veter
ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.«   

Mašni nameni od 7.8.2011 do 13. 08. 2011:

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

ponedeljek, 8.8. Sv. Dominik, duhovni in redovni ustanovitelj
19h  Vladislav Pivk, sosedje

torek, 9.8. Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), 
redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
19h  sorodniki Gantar, Nagode in Frelih, Petkovec 22a

sreda, 10.8. Sv. Lovrenc, diakon in mučenec
19h  Marija Treven, godovna, Petkovec 46

četrtek, 11.8. Sv. Klara, devica
19h  Marija Leskovec, godovna, Rovtarske Žibrše 21

petek, 12.8. Sv. Ivana Šantalska, redovnica
19h  Tomaž Reven in Valentin Skvarča, godovna, Rovte 54

sobota, 13.8. Sv. Poncijan in Hipolit, duhovnika in mučenca
8h   Ivan Cigale, obletna, Rovte 70

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Preden izdihnejo, jih oče Maksimilijan izpove in kletve obupanih obneme

pred pogledom njegovih resnih, jasnih oči; kolikerim je zatisnil oči.
Potem  pride  tudi  zanj  konec  –  resnično,  junaška,  mučeniška  smrt.  Iz

barake št. 44, v kateri je bil sam kot jetnik številka 16670, je ušel eden od
taboriščnikov. Deset drugih bo moralo zato z glavo  plačati. Odbrali so jih in
njihove številke zapisali. Preden so jih odpeljali v bunker smrti, je stopil  iz
vrste nenadoma eden izmed jetnikov in prosil,  če sme umreti on namesto
obsojenega, ki je imel ženo in otroke. Na vprašanje: »Kdo si«, je odgovoril:
»Katoliški  duhovnik«.  Bos  in  v  srajcah  je  šlo  deset  obsojencev v  bunker
smrti,  kot zadnji  oče Maksimilijan, ki se je žrtvoval za družinskega očeta,
rojaka Gajowniczeka, ki je imel doma ženo in osem otrok.                    >>

20. Nedelja med letom - Lovrenceva

Evangelij: KRISTUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE                           Mt, 15,21-28

Evangelij po Mateju

Jezus je odšel od tam in se umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino. In glej, prišla je kánaanska žena
iz tistih krajev in vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni.«
Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: »Odpravi jo, ker
vpije za nami.« Odgovoril je in dejal: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.«  Prišla
je, padla predenj in rekla: »Gospod, pomagaj mi!« Odgovoril ji je in dejal: »Ni lepo jemati kruh
otrokom in ga  metati  psom.« Ona pa je  rekla:  »Tako je,  Gospod,  pa vendar  tudi psi  jedo od
drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.« Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel ji je: »O žena,
velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro. 

 Mašni nameni od 14.8.2011 do 21.8.2011:

nedelja, 
14.8.

Sv. Maksimilijan Kolbe, redovnik in mučenec
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Anton in Marija Jereb 

ponedeljek, 15.8. MARIJINO NEBOVZETJE – Veliki šmaren
7:30h – za farane
10h   Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4

torek, 16.8. Sv. Rok, spokornik
19h   iz družine Kunc, Rovte 124

sreda, 17.8. 19h   Anton Skvarča, Rovte 41a
četrtek, 18.8. Sv. Helena, cesarica

19h   Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
petek, 19.8. Sv. Janez Eudes, duhovnik

19h   Janez in Marija Brenčič, obletna, Petkovec 14
sobota, 20.8. Sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj

8h   vsi  iz družine Turk, Petkovec 11b
nedelja, 
21.8.

21. Nedelja med letom
7:30h – za farane,
10h – v zahvalo Materi božji za 80 let življenja, letnik 1931

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

 Za lakoto in žejo so v bunkerju smrti umrli drug za drugim. Ker je bil med
obsojenci duhovnik jim je bilo lažje. Na smrt so se pripravljali z molitvijo in
cerkvenimi  pesmimi.  Na  večer  pred  praznikom  Marijinega  Vnebovzetja  so
ležali le še štirje v bunkerju, a samo oče Maksimilijan  je bil pri polni zavesti.
Sedel je na tla in brez upora stegnil roko za vbrizg strupa, ki je končno utrnilo
njegovo življenje. Bilo je 14. avgusta 1941.
Marijin  vitez  oče  Maksimilijan  Kolbe  je  bil  samo  eden  izmed  tisočev
duhovnikov, ki so kot žrtev nacionalističnega preganjanja Cerkve dali svoje
življenje za vero.  



 Ostala oznanila:
* Na 19. nedeljo med letom, 7.8. je na Višarjah „Romanje treh 

Slovenij“. Ob 10:30h je predavanje, ob 12h sveta maša, ob 13h kulturni 
program. 

* Na 20. nedeljo med letom 14.8. obhajamo na Petkovcu Lovrencovo 
nedeljo. Sveta maša bo ob 10h, po maši je darovanje za potrebe 
tamkajšnje cerkve.

* Na praznik Marijinega vnebovzetja 15.8. bosta sveti maši po 
nedeljskem redu ob 7:30h in ob 10h.

  Ta dan bomo obnovili po naših cerkvah posvetitev slovenskega naroda Mariji 
ob 20 letnici samostojne države Slovenije.

************************************************************** 
„Katoliška Cerkev v Sloveniji je bila v zgodovini tesno povezana z narodom, 
kulturo, jezikom in samozavestjo. Ob dogodkih, ki so povezani z njeno 
osamosvojitvijo, se je predvsem zavezala za uveljavljanje človekovih pravic 
pod moralnim vidikom, za svobodo in enakopravnost slovenskega naroda in 
njegovo samostojnost. Tesna povezanost Cerkve s slovenskim narodom je 
razumljivo samo z vidika zgodovinskega razvoja slovenskega naroda, ki je 
prek Krščanstva in Cerkve stopil v Evropo in evropsko kulturo.
Prav je, da se zavedamo ključnih dogodkov v naši narodni zgodovini in smo 
nanje ponosni. Slovenski narod je ves čas tesno povezovala pristna in 
iskrena pobožnost do Marije, Matere učlovečene besed Jezusa Kristusa. Prav
zaradi tega ima vsakoletna posvetitev Mariji še prav poseben namen, 
namreč, da bi iz te posvetitve živeli in se trudili izpolnjevati božjo voljo“. 
                  (dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof v SSŠ 2011 št. 8).

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

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

7.8. Mojca Skvarča in Franja Tušar Matjaž Gnezda in Ana Lukančič
14.8. Helena Rupnik in Cilka Jereb Petra Čuk in Vilma Kunc
15.8. Metka Bogataj in Veronika Kavčič Cilka Jereb in Marijana Kunc
21.8. Franja Tušar in Jože Treven Tadeja Gnezda in Klemen Jereb

Pogrebne maše za Avgust Cilka Jereb
 

Ministriranje:
Teden 7.8. do 14.8. Martin Skvarča, Urban Cigale in Pia Skvarča

Teden od 14.8. do 21.8. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 17, od 6.8. do 12.8. sk. 18, od 13.8. do 19.8. sk. 19, od 20.8. do 26.8.
  

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

Oznanila od 7.8.2011 do 21.8.2011, Leto VII. št. 16

SVETI MAKSIMILIJAN KOLBE
Rajmund (Rajko)  Kolbe se  je  rodil  7. januarja 1894 v Zdumski-Woli,  na

Poljskem ozemlju. Ki je bilo takrat pod Rusko upravo. Kljub pomanjkanju v
domači družini je bil veder, bister in pogumen dečko, pripravljen vsak čas za
kakšno  porednost.  Oče  in  mati  sta  bila  revna tkalca  platna.  Sama sta  ga
naučila brati in pisati, ker nista imela denarja, da bi ga poslala v javno šolo.
Neki  lekarnar  je  odkril  izredno  dečkovo  nadarjenost  in  ga  brezplačno  učil
latinske slovnice. V deškem semenišču v Lvovu se je kljub morečim dvomom
odločil, da vstopil v minoritski red in je kot novinec dobil ime Maksimilijan.
Nato so ga poslali študirat  v Krakov. Tam je končal filozofske študije, nato je
v Rimu začel teološke. Tam je napravil tudi redovne zaobljube. V Rimu se ga
je lotila bolezen-jetika, a je kljub temu dosegel ob vztrajnosti in pridnosti več
akademskih stopenj. V Rimu je ustanovil »Križarstva Brezmadežne«, da bi z
Marijino  pomočjo  osvojil  dežele  narode  vsega  sveta.  Kmalu  se  je  njegovi
bratovščini pridružilo več kakor milijon članov. Začel je izdajati skromni listič z
naslovom »Vitez Brezmadežne«. Kljub bolezni je veliko potoval in ustvarjal
združenja. Zavedal pa se je tudi nevarnosti, ko je v Nemčiji prišel na oblast
Hitler. Leta 1939 je vojna zajela Poljsko. Maksimiljan se je s svojimi redovnimi
brati umaknil v neprizadeti Niepokalanow. 17. februarja 1941 je prišel oddelek
esesovcev  in  odpeljal  očeta  Maksimilijana  in  štiri  druge  brate  v  zapore  v
Pawiak.  Sredi  maja so ga odpeljali  v   Auschwitz.  Tam je  bila  za stotisoče
zadnja  postaja  njihovega  zemeljskega  življenja.  Duhovnikom  so  nalagali
najtežja dela. Nad njimi in Judi so stresali brezdanje sovraštvo proti vsemu,
kar je imelo kakršnokoli zvezo z vernostjo.  Tudi oče Maksimilijan, ki ga je le
še kost in koža, mora od jutra do večera vlačiti težka debla. Ko se je po dveh
tednih zgrudil, jih je dobil petdeset z bikovko in nezavestnega, na pol mrtvega
so ga odvlekli v »bolnišnico«, kjer umirajoči brez vsake pomoči gnijejo drug za
drugim.                                                                                                >>


