
21. Nedelja med letom

Evangelij: KRISTUS OBLJUBI PETRU KLJUČE NEBEŠKEGA KRALJESTVA          
Mt, 16,13-20

Mašni nameni od 21.8.2011 do 27. 08. 2011:

nedelja, 
21.8.

7:30h – za farane,
10h – v zahvalo Materi božji za 80 let življenja, letnik 1931

ponedeljek, 22.8. Devica Marija Kraljica, god
19h – v čast sv. Ani

torek, 23.8. Sv. Roza iz Lime, devica
19h – v čast Materi božji za zdravje, Petkovec 6b

sreda, 24.8. Sv. Jernej, apostol
19h  Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a

četrtek, 25.8. Sv. Jožef Kalasanc, duhovnik 
19h – v dober namen, Rovte 41c 

petek, 26.8. 19h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a
sobota, 27.8. Sv. Monika, mati sv. Avguština

8h   Pavla Treven, Petkovec 17

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Na svojem območju je skoraj štiri desetletja znal obdržati mir. Zato ga je

Jezus imenoval lisjaka (Lk 13,32). Bil je dovolj bister in tudi previden, da se
je znal obdržati na oblasti tako dolgo. Kadar je omahoval med častihlepnostjo
in  slabostjo,  je  iskal  opore  pri  častihlepni  in  samozavestni  Herodiadi.
Janezova osebnost je delala nanj močan vtis, vohal je pa tudi nevarnost, v
katero ga utegne spraviti  ta  človek,  okrog katerega so se zbirale  čedalje
večje množice. Spoštoval ga je, še bolj se ga je bal, zato ga je dal zapreti.
Bala se ga je predvsem Herodiada, ker je ogrožal njen položaj, zato se ga je
hotela znebiti; prežala je samo na ugoden čas.

Janez je bil že skoraj leto dni v ječi. Herod Antipa pa je praznoval rojstni
dan. V svojo letno prestolnico Mahér je na praznovanje povabil višje uradnike
in častnike ter najuglednejše galilejske in perejske plemiče, po tedanji navadi
samo moške. Ko so bili že opiti je v dvorano pritekla štirinajstletna Saloma,
Herodiadina hči, ki jo je bila mati pripeljala iz Rima; Herodov polbrat je bil
njen  oče.  Njen  ples  je  omamil  postaranega  Antipa  tako  zelo,  da  ji  je  v
vinjenosti obljubil vse kar bi si želele. Dekle je po materinem (Herodiadnem)
naročilu zahtevala glavo Janeza Krstnika. Heroda je zahteva zmedla, a se je
bal zameriti Herodiadi in Salomi in gosto. Poklical je krvnika, ki se je vrnil z
Janezovo glavo. Krstnikova glava – plačilo za ples.

Krstnik preseneča s svojo možatostjo, pogumom. Njegova vest mu je bila
edino veljavno vodilo. Nad Herodom se je maščeval batanejski kralj Areta, ki
ni mogel pozabiti sramote, ki jo je Herod prizadel njegovi hčeri. Leta 36 po
Kr.  ga  je z vojsko napadel in premagal, Cesar Kaligula pa ga je leta 40
pregnal v Galijo, kjer je umrl.

22. Nedelja med letom
Evangelij: ODPOVED NAS PRIVEDE K JEZUSU                           Mt, 16,21-27

 Mašni nameni od 28.8.2011 do 4.9.2011:
nedelja, 
28.8.

Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153
15h – za zdravje – Srečanje BIO

ponedeljek, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika
19h   Minka Treven in  Sivcovi, Petkovec 11

torek, 30.8. 19h   Franc in Marija Cigale, Rovtarske Žibrše 42
sreda, 31.8. Sv. Rajmund Nomat, redovnik

19h   Ivan Cigale Mlinar, Rovte 71
četrtek, 1.9. Sv. Egidij (Tilen), opat

obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah, praznik
19h   Ciril Peternel, obletna in  Peternelovi, dana iz Dol. Logatca

Prvi petek, 2.9. 19h   Tilka Rupnik, obletna, Rovtarske Žibrše 17
sobota, 3.9. 
Prva duhovniška

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj
8h   Zofija Kavčič, Rovte 13

nedelja, 4.9. 23. Nedelja med letom - Angelska
7:30h – za farane,
10h  Cekcovi, Rovte 27

Veroučni učbeniki,  delovni  zvezki,  dan in ura verouka v veroučnem
letu 2011/12 je v spodnji tabeli

Razred Naslov delovnega zvezka Cena Dan Ura

1.r. Praznujemo in se veselimo DZV 6,00 € Sobota 9h

2.r. Praznujmo z Jezusom DZV 7,50 € Ponedeljek 15h

3.r. Hodimo z Jezusom Kat. 7:50 € Ponedeljek 16h

4.r. Pot v srečno življenje Kat. 7,60 € Petek 15h

5.r. Znamenja na poti k Bogu Kat. 7,60 € Petek 16h

6.r. Skupaj v novi svet Kat. 7,60 € Četrtek 15h

7.r. Kdo je ta?
Kdo je ta?

Kat.
DZV

8,00 €
3,50€

Četrtek 16h

8.r. Pridi sveti Duh Kat. 7,50 € Torek 15h

9.r. Pridi sveti Duh Kat. 7,50 € Torek 16h

* Liturgični zvezek s podobico je obvezen za vse skupine. Cena je 3 €

* Naročnina za ilustrirano revijo „Mavrica“ za leto 2011/12 je 29,00 €



 Ostala oznanila:
* V ponedeljek 22.8. je ob 20h v veroučni učilnici srečanje za člane 

Župnijske Karitas. Udeležite se ga vsi člani.
* Priprava na zakrament svetega krsta bo v torek 23.8. po večerni 

maši v veroučni učilnici. Starši prinesite k vpisu družinsko knjižico, rojstni
list otroka in potrdilo za botra, če je boter iz druge župnije.

* V nedeljo 28.8. Župnijska Karitas vabi na srečanje bolnih, invalidov 
in ostarelih, ki bo ob 15h v župnijski cerkvi. Sveto mašo bo vodil in 
daroval gospod župnik Jože Poje. Pol ure pred mašo bo začetek 
spovedovanja, med mašo bo obred svetega maziljenja in prilika za spoved. 
Po maši pa je družabno srečanje v spodnjih prostorih župnišča.

* Od ponedeljka 29.8. do petka 2.9. od 16h do 18h boste veroučenci v 
pisarni župnišča nabavili katekizme, delovne in liturgične zvezke za 
leto 2011/12. Pogoj za vpis za v naslednje veroučno leto je vrnjeno 
podpisano veroučno spričevalo.

* Na prvi petek v mesecu septembru 2.9. bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije 
Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

* Prva soboto v mesecu septembru 3.9. je posvečena molitvam za nove 
duhovne in redovne poklice. Po maši bomo prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Vpis otrok v prvi razred verouka za leto 2011/12 bo v soboto 3.9. 
dopoldne od 10h do 12h. Starši k vpisu prinesite družinsko knjižico ali 
dokazilo, da je bil otrok krščen. Ob vpisu boste za otroka dobili delovni in 
liturgični zvezek.

   Župnijska Karitas obvešča, da je nabavila še električno bolniško 
posteljo in hoduljo. Na razpolago je za bolnike, ki na hitro potrebujejo 
domačo nego, oziroma dokler se ne dobi postelje preko zdravstva. Enako je 
s hoduljo. Na razpolago je tudi nekaj bergel. Informacije v župnišču. 

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

21.8. Franja Tušar in Jože Treven Tadeja Gnezda in Klemen Jereb
28.8. Vilma Kunc in Jakob Skvarča Petra Čuk in  Lovro Skvarča
4.9. Cilka Jereb in Metka Bogataj Branka Jereb in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za Avgust Cilka Jereb
Pogrebne maše za September Vilma Kunc

 Ministriranje:
Teden 21.8. do 28.8. Blaž Skvarča in Martin Kavčič

Teden od 28.8. do 4.9. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 19, od 20.8. do 26.8. sk. 20, od 27.8. do 2.9. sk. 21, od 3.9. do 9.9.
    

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

Oznanila od 21.8.2011 do 4.9.2011, Leto VII. št. 17

Mučeništvo Janeza Krstnika
24.  Junija  obhajamo  slovesni  praznik  rojstvo  Janeza  Krstnika,  ki  ga

obhajamo  kot  praznik  prvega  reda.  Dobra  dva  meseca  kasneje  pa  se
spominjamo  njegovega  mučeništva  (29.8.),  njegovega  drugega  rojstva,
rojstva za nebesa. Janez Krstnik je bil po evangelistovih besedah rojen, da bi
„spolnil  vso pravico“, to je božjo voljo ko je krstil  Jezusa v Jordanu. Bil je
zadnji in največji prerok stare zaveze, prerok Najvišjega, ki mu je pripravljal
pot, „človek, ki ga je Bog poslal … ki je prišel, da bi pričeval o luči, da bi vsi po
njem vero sprejeli. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči“.

Med  možmi,  ki  so  se  zbirali  okrog  Janeza  Krstnika,  je  bil  tudi  Jezus  iz
Nazareta. Po materi je bil s Krstnikom v sorodu. Ko je Jezusa krstil, je doživel
veliko razodetje iz neba, ki je Jezusa potrdilo kot Mesija. Krstnikov nastop in
gibanje je vzbudilo pozornost velikega zbora. Vsako mesijansko gibanje je bilo
nevarno za rimsko državo in vladarje. Sinedrij je k Jordanu poslal preiskovalno
komisijo,  v  kateri  so  bili  farizejsko  šolani  duhovniki  in  leviti  (tempeljski
policaji).  Vprašali  so  ga,  kdo  da  je  –  Mesija,  Elija  ali  prerok.  Janez  je
odgovoril: „Jaz sem glas vpijočega v puščavi: Izravnajte Gospodovo pot“. Ob
tem času je sklenil Herod Antipa takratni (četrtni oblastnik) v Galileji in Pereji,
ljubezensko razmerje  s  Herodiado,  ženo svojega polbrata,  ki  je  bila  hkrati
njegova  nečakinja.  Zvest  svoji  preroški  službi  je  Janez  Krstni  stopil  pred
Heroda in mu rekel: „Ni ti je dovoljeno imeti“. Sveti Luka poroča, da ga je
grajal tudi zaradi vseh drugih hudobij. Herod je dal Janeza vkleniti in vreči v
ječo  v  nepristopni  trdnjavi  Maherunt  ob  Mrtvem  morju.  Že  Jožef  Flavij,
judovski zgodovinar omenja, da bi se versko navdušenje, ki ga je povzročil
Janez, utegnilo sprevreči v vstajo proti državi, zato je bil Krstnik Antipi tudi
politično sumljiv.  Herod Antipa, sin Heroda Groznega, morilca betlehemskih
otrok, je bil po naravi nasilen človek in znan pohotnik, vendar politično dosti
bolj oprezen, kot njegov brat Arhelaj, ki je bil leta 6 pr. Kr. odstavljen.     >>


