
25. Nedelja med letom
Evangelij: BOG JE BOLJŠI KAKOR ČLOVEK                                Mt, 20,1-16a

Mašni nameni od 18.9.2011 do 24. 09. 2011:
nedelja, 
18.9.

Nedelja svetniških kandidatov: Baraga, Gnidovec, 
Vovk in Majcen
7:30h – za farane,
10h   iz družine Likar, obletna, Rovte 14

ponedeljek, 19.9. Sv. Januarij, škof in mučenec
19h  Anton Skvarča, Rovte 41a

torek, 20.9. Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi Korejski 
mučenci
19h – po namenu, Rovte 127

sreda, 21.9. Sv. Matej, apostol in evangelist
19h  Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c

četrtek, 22.9. 19h  starši Skvarča, Rovte 50
petek, 23.9. Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

19h  Veronika Oberžan, obletna, Praprotno Brdo 9
sobota, 24.9. 
kvatrna

BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof, praznik
 8h  Mari Čuk, godovna, dana od prijateljic

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Že v prvih odgovorih na sodnikova vprašanja slišimo prepričljive besede, ki

so neminljive, pa čeprav vse drugo, kar se poroča o Kozmi in Damijanu, nima
zgodovinske  podlage in  te  besede se glase: „ozdravljala  sva bolj  z  božjo
močjo, kakor s svojim znanje. Ni nama za zemske dobrine, zakaj Kristusova
sva.“

Kot edina svetnika vzhodne Cerkve sta bila sprejeta v kanon svete maše.
Za svoje posebna zavetnika so ju izbrali  zdravniki  in lekarnarji.  Poleg sv.
Roka in Boštjana sta bila češčena kot pomočnika proti kugi.

Na slovenskem jima je ljudstvo postavilo več cerkva in oltarjev. Posvečena
jima je farna in romarska cerkev v Krki pri Stični.  Okoli leta 1900 je znana
pesem: 

Pritecite sem na Krko,
vi pobožni romarji,
vsak pobožni tu dobiva,
milost božjo in dari

svetega Kozma in Damijana,
k´ ju časti pobožni svet, 
nam za pomočnika dana,
sedemsto in še več let.

Oltar mogočne cerkve na Krki krasi podoba Kozma in Damijan, ki jo je leta
1851 naslikal Matevž Langus. Župnijski arhiv hrani knjižico iz leta 1710, ki jo
je spisal menih stiškega samostana in na njej popisal čudežna ozdravljenja
na Krki.

*****************************************************
V vednost veroučencem in njihovim staršem
Za veroučence  velja red: v učilnico vstopajte s copati,
brez žvečilnih gumijev in mobitelov!

26. Nedelja med letom – Slomškova nedelja
Evangelij: GREŠNIKI PRIDEJO V BOŽJE KRALJESTVO                      Mr, 21,28-32

Evangelij po Mateju

»Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v 
vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in 
rekel isto. Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo 
voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo
pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, 
cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu 
verjeli.« 

 Mašni nameni od 25.9.2011 do 2.10.2011:

nedelja, 
25.9.

Slomškova nedelja, Ekumenski dan, Mihelova nedelja
7:30h – za farane
10h  Franc in Marija Cigale, Rovtarske Žibrše 42 (dana iz Logatca)
15h – maša pri krimski jami, župnija Borovnica, mašuje gospod 

nadškof dr. Anton Stres
ponedeljek, 26.9. Sv. Kozma in Damijan, mučenca

19h – za zdravje
torek, 27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik 

19h   Viktor Schweiger
sreda, 28.9. Sv. Venčeslav, mučenec

19h   Alojz Malavašič, godovna, Rovte 51
četrtek, 29.9. SV. MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL, nadangeli, praznik

19h   Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131
petek, 30.9. Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj

19h na Petkovcu  Franc Kavčič in vsi   godobovski, Petkovec 8
sobota, 1.10. Sv. Terezija deteta Jezusa, devica in cerkvena 

učiteljica
8h    Frančiška Artač, obletna

nedelja, 
2.10.

27. Nedelja med letom,  god angelov varuhov
7:30h – za farane,
10h   Cvetka Kavčič, Rovte 12
14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

Ministriranje:
Teden 18.9. do 25.9. Blaž Skvarča, Martin Kavčič in Pia Skvarča

Teden od 25.9. do 2.10. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 17.9. do 23.9. sk. 24, od 24.9. do 30.9. sk. 1, od 1.10. do 7.10.



 Ostala oznanila:

* V sredo 21.9. ob 20h je v župnišču srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja je: socialni program, moja odgovornost do Boga, sebe in soljudi 
(Alojz Štefan Naše poslanstvo št.45 – Pravičnost v Ljubezni – smernice za 
ŽPS v pastoralnem letu socialne pravičnosti).

* V soboto 24.9. obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška. V 
Sloveniji ga obhajamo kot praznik. Je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in 
katehetov. Prav je, da se na ta dan v večjem številu udeležite svete maše. 
Na Ponikvi bo ta dan shod katoliških učiteljev, katehetov in staršev. Ob 9h 
je molitvena ura, ob 10h sveta maša, ki jo bo daroval dr. Roman Globokar. 
Sveta maša ob rojstnem dnevu blaženega Antona Martina Slomška bo v 
Celjski stolnici ob 19h.  Na Slomškovo nedeljo 25.9. bo v Celju sv. Jožef ob 
15h molitvena ura, ob 16h bo somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo 
vodil kardinal dr. Franc Rode.

* Zadnja nedelja v septembru je za našo župnijo Mihelova nedelja, ko 
obhajamo farno žegnanje. Letos ga bomo obhajali bogatejši za 
obnovljeni okvir in restavrirano sliko sv. Nadangela Mihaela. Slikar, ki je 
narisal sliko na platno je po rodu Vrhničan Simon Ogrin (1851-1930) leta 
1914. Okvir je obnovil: Restavratorstvo Miha Legan, samostojni ustvarjalec 
v kulturi iz Stranske Vasi pri Žužemberku, sliko je restavriral Matjaž Vilar, 
akademski slikar specialni konservator, samostojni kulturni delavec iz 
Ljubljane. Pri obeh mašah bo darovanje za obnovljeno umetnino. 
Darovanje priporočam.

* V torek 27.9. ob 18:30h se prične katehumenat na Vrhniki v župnišču. Ta je
namenjen tistim odraslim, ki še niso prejeli zakramentov (krst, obhajilo, 
birma), pa bi to želeli.

* Z mesecem oktobrom, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, 
pričenjamo oktobrsko pobožnost. Ob delavnikih bo molitev rožnega 
venca pred mašo, kot že doslej, ob nedeljah pa bomo rožni venec molili 
pred Najsvetejšim ob 14h. K molitvi ste povabljene predvsem družine 
birmancev in birmanci sami.

* V nedeljo 2.10. je spominska maša v Teharjih. Odhod avtobusa iz Rovt 
je ob 7h, prijava Jur Bus na tel. 041 721-997.

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

18.9. Metka Bogataj in Tadeja Gnezda Helena Rupnik in Marja Čuk
25.9. Cilka Jereb in Vilma Kunc Klemen Jereb in Mojca Skvarča
29.9. ob 19h Franja Tušar
2.10. Veronika Kavčič in Marja Čuk Matjaž Gnezda in Marijana Kunc

Pogrebne maše za September Vilma Kunc
Pogrebne maše za Oktober Metka Bogataj

 

   

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

Oznanila od 18.9.2011 do 2.10.2011, Leto VII. št. 19

Mučenca Kozma in Damijan
Zdravnika in mučenca Kozma in Damijana so na Vzhodu zelo častili že v 5.

stol.  To  češčenje  naj  bi  bilo  dokaz  za  njuno  zgodovinsko  bivanje,  čeprav
nimamo  nobenega  pravega  zgodovinskega  sporočila  o  njunem življenju  in
mučeništvu. Ker so spomin Kozma in Damijana obhajali od 7. stol. dalje tudi
na Zahodu in po vsem tedanjem krščanskem svetu, je mogoče sklepati, da je
tudi  v legendarnem sporočilu  nekaj resnice.  Papež Feliks  III  njima je že v
začetku 6. stol. dal na rimskem Forumu na zunanjih dveh poganskih templjev
postaviti  lepo  cerkev.  Poslej  njuno  češčenje  ni  več  prenehalo.  Rimski
martirologij poroča on njih 27. septembra: „V Egiji, v pristaniškem mestu v
Maloazijski Ciliciji sta umrla mučeniške smrti sveta brata in mučenca Kozma in
Damijan.  Med  Dioklecijanovim  preganjanjem  sta  morala  pretrpeti  mnogo
mučenj; nadeli so jima verige, ju zaprli v ječo, potem pa ju vrgli v morje, ju
postavili na grmado, pribili na križ, kamnali in ju streljali s puščicami. Ko sta
vse to z božjo pomočjo nepoškodovana prestala, so ju obglavili. Z njima vred
so bili  obglavljeni njihovi trije telesni bratje: Antim, Leontij  in Evpretij“. Po
legendi je njuna domovina Arabija, kjer sta se naučila zdravniške vede in z
božjo pomočjo ozdravila mnogo takih bolnikov, ki so jih drugi zdravniki imeli
za neozdravljive. Ljudi sta zdravila brezplačno, kajti kar sta dobila od Boga,
naj  pripada Bogu in  njegovim stvarem. Ko sta  ozdravila  bogato  plemkinjo
Paladijo  je  ta  položila  Damijanu plačilo  k  nogam in  ga je  tudi  vzel.  Ko je
Kozma to zvedel, je bil zelo žalosten. Ogorčen je rekel bratu, če denarja ne
vrne, bo šel v svojo pot in niti v skupnem grobu nebi želel biti pokopan z njim.
Ponoči  se  je  Kozmi  prikazal  Jezus  in  ga  pokaral  naj  ne  uboga  brata,  ki
podarjenega  denarja  ni  sprejel  iz  lakomnosti,  ampak  zato  da  bi  z  njim
pomagal  siromakom.  Njuno  zasliševanje  pred  Lizimijem,  cesarskim
namestnikom v Ciciciji in obsodba k čedalje hujšim kaznim se v ničemer ne
loči od podobnih zgodovinsko izpričanih zasliševanj krščanskih mučencev.  >>


