
27. Nedelja med letom - Rožnovenska
Evangelij: PRVI IZVOLJENI BODO ZAVRŽENI                                   Mt, 21,33-43

Mašni nameni od 2.10.2011 do 08. 10. 2011:
nedelja, 
2.10.

God angelov varuhov
7:30h – za farane,
10h   Cvetka Kavčič, Rovte 12
14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

ponedeljek, 3.10. 18h  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21
torek, 4.10. Sv. Frančišek Asiški, redovnik

18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35
sreda, 5.10. Sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica

18h  Jana Pivk, Rovtarske Žibrše 13
četrtek, 6.10. Sv. Bruno, duhovnik 

18h  Franc Istenič, osmi dan, Rovte 126
Prvi petek, 7.10. God Rožnovenske Matere božje

18h – v čast materi božji za zdravje, Rovte 96 
sobota, 8.10. 
Prva duhovniška

Dan celodnevnega češčenja SRT in Krvi
 8h  Katarina Reven, obletna, Rovte 54
10h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a
17h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Bil  je  pravi  potujoči  škof,  ki  je  20  let  neutrudno  deloval  v  Gospodovem
vinogradu.

V Celju je tedaj predstavljal rimsko oblasti rimski sodnik Eulasius, ki je bil
cesarjev namestnik. Nagovarjal ga je, naj preneha s svojim oznanjevanjem
in naj se priključi državni, poganski veri. Pokazal naj bi tako, da bi v templju
zažigal kadilo v čast vojnemu bogu Marsu. Sodnikovo nagovarjanje je bilo
brez uspeha. Zato ga je Eulasius dal obglaviti. Leto njegove smrti ni točno
ugotovljeno. Verjetno je bilo to med leti 284 in 305. Legenda pripoveduje, da
je na kraju, kjer se je glava mučenca dotaknila tal, začel izvirati studenec.
Pozneje so Kristjani na tem mestu pozidali kapelico, vodi, ki je tu izvirala pa
pripisovali  zdravilno  moč.  Mučenikovo  truplo  so  njemu  zvesti  Kristjani
pokopali ob mestnem obzidju, to je tam, kjer še sedaj stoji mala cerkvica sv.
Maksimilijana.  V tej nagrobni cerkvici  je bil  dolgo naslednji  napis:  „Truplo
svetega  škofa  in  mučenca  Maksimiljana  je  sveti  škof  Rupert  po  naročilu
cesarja Henrika odpeljal v Passan. Ta mučenec je spreobrnil mnogo vernikov
h Kristusu in v svojem rodnem mestu Celju sprejel mučeniško krono“.

Češčenje  sv.  Maksimiljana  je  najbolj  znano  in  priljubljeno  v  celjski  in
mariborski   škofiji.  Anton  Martin  Slomšek  mu  je  posvetil  2  letnik  svojih
„Drobtinic“ leta 1847 s posebno svetnikovo sliko nad celjskim mestom in s
pesmijo, ki jo je sestavil Luka Jeran. Prvi njegov življenjepis v našem jeziku
pa je izšel leta 1815. napisal ga je profesor J. A. Zupančič. Sv. Maksimiljana
upodabljajo v škofovskih oblačilih s pastirsko palico ali  s križem v levici  s
palmovo vejo ali nečem v desnici.

28. Nedelja med letom – Sklep tedna za življenje
Evangelij: VSI SO POVABLJENI V BOŽJE KRALJESTVO                      Mt, 22,1-10
Evangelij po Mateju
Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil 
svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso 
hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem 
pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se 
niso zmenili, temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili 
njegove služabnike, jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so 
pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je 
pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, 
kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in 
svatovska dvorana se je napolnila z gosti. 

 Mašni nameni od 9.10.2011 do 16.10.2011:

nedelja, 
9.10.

7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

ponedeljek, 10.10. 18h – za zdravje
torek, 11.10. 18h   Jože Cerpič, Petkovec 1a
sreda, 12.10. Sv. Maksimiljan Celjski, mučenec

18h   Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
četrtek, 13.10. 18h – v dober namen
petek, 14.10. Sv. Kalist, papež in mučenec

18h  starši in brat Jože in Franc Kavčič, Petkovec 6b
sobota, 15.10. Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica

8h    Antonija Kunc, obletna, Rovte 16
nedelja, 
16.10.

29. Nedelja med letom
7:30h – za farane,
10h   iz družine Gantar, Petkovec 32
14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

Ministriranje:
Teden 2.10. do 9.10. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven

Teden od 9.10. do 16.10. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 2, od 1.10. do 7.10. sk. 3, od 8.10. do 14.10. sk. 4, od 15.10. do 21.10.

Nisem videl vstalega, 
toda videl sem:
vernike, ki so molili
oznanjevalce, ki so oznanjali Besedo,
skupnosti, ki so obhajale Evharistijo,

prižgane svetilke, 
ki so čakale jutranji svit … 
Videl sem srca,ki so žarela od ljubezni.
In sem veroval: 
KRISTUS ŽIVI MED NAMI!



 Ostala oznanila:

* Delavniške maše bodo od ponedeljka 3.10. zvečer ob 18h.

* V času od 2.10 – 9.10 obhajamo 20. teden za življenje. Geslo tedna 
je: „Da bo moje razmišljanje vredno prejetih darov“(Modr. 7,15). 
„Ko se na mesto veselja, poguma in zavzetega prizadevanje za skupno 
dobro med ljudmi širi nezadovoljstvo, razočaranje in strah pred pred 
prihodnostjo, nas božja beseda vabi, da si prikličemo v zavest resnico o 
prejetih darovih, tako skupnih kot osebnih in in o njihovi veliki dragocenosti.
To obdarovanost zaznamuje vse naše življenje in ga more vedno znova od 
znotraj razsvetliti s smislom, napolniti s klicem na pot in z vedrim pogledom
v prihodnost, z zaupanjem in dejavno vero. V svoji daritvi na Križu Gospod 
prenavlja življenje slehernega človeka za nedoumljivo novost in polnost 
življenja. Usposablja nas za ljubezen za zidanje skupne hiše. V odprtosti 
Svetemu Duhu vsak človek spoznava, da kdor hoče svoje življenje rešiti, ga 
bo izgubil, kdor pa ga je pripravljen v ljubezni izgubiti in sprejme to pot, ga 
bo našel – in v njem bo našel mnoge brate, zbrane v ljudstvo življenja.“

sestra Mirjam Cvelbar, SL - društvo gibanje za življenje.

* V ponedeljek 3.10. je po večerni maši ob 18:30h v veroučni učilnici 
priprava na zakrament svetega Krsta. K pripravi pridite starši in 
botri. S seboj prinesite Družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa 
potrdilo za krstnega botra, če so iz druge župnije.

* V torek 4.10.  ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske 
skupine.

* Za prvi petek v oktobru 7.10. 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.

* V soboto 8.10. je v župniji dan celodnevnega češčenja Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi. Svete maše bodo ob 8h, 10h in ob 17h. 
Prilika za sveto spoved bo 7:30h do 11h dopoldne in popoldne od 15h dalje.
Vzemite si čas in pridite k sveti maši in osebni molitvi in češčenju.

* V nedeljo 16.10. bo pri sveti maši prepeval mešani pevski zbor Podlipa – 
Smrečje, ki ga vodi Primož Malavašič.

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

2.10. Veronika Kavčič in Marja Čuk Matjaž Gnezda in Marijana Kunc
8.10. ob 8h Veronika Kavčič in Jakob Skvarča

ob 10h Branka Jereb in Mojca Skvarča
ob 17h Metka Bogataj in Cilka Jereb

9.10. Franja Tušar in Vilma Kunc Tadeja Gnezda in Karin Hladnik
16.10. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Marja Čuk in Helena Rupnik

Pogrebne maše za Oktober Metka Bogataj    

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

Oznanila od 2.10.2011 do 16.10.2011, Leto VII. št. 20

Sveti Maksimiljan Celjski – škof in mučenec
Naši  kraji  so  pred preseljevanjem narodov,  pred prihodom Slovencev na

sedanje  ozemlje  pripadali  mogočni  rimski  državi,  ki  je  bila  razdeljena  v
province ali  pokrajine.  Današnji  štajerski  del  Slovenije je pripadal  pokrajini
Norik. Že v rimski dobi so znana mesta Petovio (Ptuj), Celeia (Celje, Emona
(Ljubljana),  Virumin  (Gospa  sveta)  in  na  severni  meji  Norika  Laurelacum
(Larch). Prvotni prebivalci Kelti in Iliri so se morali podrediti rimski oblasti. V
mestih so se začeli naseljevati rimski vojaki, uradniki in trgovci. Nekateri novi
priseljenci so bili že kristjani in ti so tukaj začeli širiti krščanstvo že 400 let
pred prihodom Slovencev. V mestih so bili  škofijski Sedeži. Znan je ptujski
škof Viktorin, ki je umrl mučeniške smrti leta 303. V Celju pa so leta 1897
izkopali temelje porušene starokrščanske bazilike. V Celju je bilo Krščanstvo
ukoreninjeno že v 3. stol. Od 4 - 6 stol. so skozi sedanje slovensko ozemlje
prodirali proti jugu razni divji narodi: Vandali, Goti, Huni in Langobardi. Ki so
deželo  opustošili,  mesta  pa  razdejali  in  požgali.  Rimski  prebivalci  so  bili
deloma pobiti ali pa so bežali pred navalom barbarov proti jugu. Nekaj jih je
ostalo na svojem mestu. Ti so prenašali svoja izročila od rodu do rodu.

Neznani pisec je leta 1260 opisal življenje svetega Maksimiljana Celjskega,
ki v podrobnostih ni zanesljivo. Po tem spisu je bil Maksimiljan rojen med leti
226 in 236 v Celju. Njegovi starši so bili latinskega rodu. Bili so zelo premožni.
Od  se  je  sin  navzel  srčne  plemenitosti  in  verske  zavzetosti.  Vzgajal  in
krščansko izobraževal ga je tudi duhovnik Oranius. Ko so mu starši umrli, je
podedoval po njih veliko premoženje. Vendar ga to ni omamilo in privezalo na
posvetno  življenje.  Dediščino  je  razdelil  med siromake.  Sužnjem,  ki  so  so
služili njegovim staršem, je podaril prostost. Poromal je v Rim in tam postal
duhovnik. V duhovniškem poklicu se je tako odlikoval, da ga je papež Sikst II
(257 -258) posvetil v škofa in ga poslal v njegovo domovino, v Norik, oznanjat
Kristusov nauk.                                                                                   >>


