
4.    12. Nedelja med letom

Evangelij: JANEZ JE NJEGOVO IME                                                           Lk.1,57-66.80

Evangelij po Luku

Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je
Gospod skazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili.
Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo in so mu po očetu hoteli dati ime Zaharija. Njegova mati 
pa je odgovorila: »Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« In rekli so ji: »Nikogar ni v tvojem 
sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.« Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel 
imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili. Pri tej 
priči so se mu razvezala usta in jezik ter je govoril in Boga hvalil. In vse njih sosede je obšel strah 
in po vsem judejskem pogorju se je govorilo o vsem tem. Vsi pa, ki so to slišali, so si vzeli k srcu 
in so govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je bila namreč z njim.«
Otrok pa je rasel in se v duhu krepil; in bil je v samoti do dneva, ko je nastopil pred Izraelom.

Mašni nameni od 24.6.2012 do 30. 06. 2012:
nedelja, 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

7h – za farane
10h  iz družine Oblak in Medved, obletna, Petkovec 15

ponedeljek, 25.6. 19h – za domovino
torek, 26.6. Sv. Vigilij, škof in Pelagij, škof

19h  starši Lazar, obletna, Rovte 121
sreda, 27.6. Sv. Ema Krška, kneginja

19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22
četrtek, 28.6. Sv. Irenej, škof in mučenec

19h  Anton Trpin, godovna in  Kovačevi, Rovte 117
petek, 29.6.  Sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik

  8h  Pavel Šemrov, godovna, Petkovec 6b
19h  Viktor Schweiger, Rovte 57

sobota, 30.6. 
 

Prvi mučenci rimske Cerkve, god
Sklep „pobožnosti vrtnic“ - meseca posvečenega Srcu
Jezusovemu
  8h  iz družine Grdadolnik, Rovte 116

************************************************************************************
(nadaljevanje iz naslovne strani)
Danes je Krka zelo obiskana božja pot z veličastno cerkvijo in kripto, kjer časte

Sveto  Emo. Nekdanji  samostan benediktink  je leta  1070 na predlog Salzburškega
nadškofa prenehal obstajati in Krka je s papeževim odobrenjem postala sedež nove
škofije z osmimi župnijami ob gornji Krki in Metmici. Ta Krška škofija ima od 1786
svoj sedež v Celovcu. Svoje meje pa je raztegnila čez vso Koroško deželo. Božja pot
na Krki vodijo zdaj redenptoristi, ki radi postrežejo častilcem Svete Eme s slovenskih
krajev. Do 1. svetovne vojne  so hodili tja na ljudska romanja Slovenci iz krajev, kjer
je češčenje Svete Eme ostalo živo skozi vsa stoletja: iz doline Mirne na Dolenjskem, iz
Poljanske doline, iz Bohinja, iz krajev med Savinjo, Savo in Sotlo, iz Koroške. Po letu
1938 se je začelo širiti češčenje Svete Eme še na druge kraje po Sloveniji.       >>

13. Nedelja med letom, nedelja Slovencev po svetu

Evangelij: JEZUS POKLIČE DEKLICO NAZAJ V ŽIVLJENJE                         Mr 5,21-43

Evangelij po Marku

 Ko se je Jezus prepeljal v čolnu spet na drugo stran, se je okoli njega zbrala velika množica in je 
ostal kraj morja. Tedaj pride eden izmed načelnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga zagleda, mu 
pade k nogam in ga zelo prosi: »Moja hčerka umira; pridi in položi nanjo roke, da ozdravi in bo 
živela.« In odšel je z njim. Spremljalo pa ga je mnogo ljudstva in so ga stiskali. Še je govoril, ko 
pridejo načelnikovi domači in mu rečejo: »Tvoja hči je umrla; kaj še nadleguješ Učenika?« Ko 
Jezus sliši to sporočilo reče načelniku: »Ne boj se, samo veruj!« In ni pustil nikogar, da bi šel z 
njim, razen Petra, Jakoba in Jakobovega brata Janeza. Pridejo do načelnikove hiše, in opazi hrup in
jok in žalno vpitje. Vstopi in jim reče: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« 
In posmehovali so se mu. On pa vse odslovi, vzame s seboj očeta in mater deklice in te, ki so bili z 
njim, in gre tja, kjer je deklica ležala. Prime deklico za roko in ji ukaže: »Talíta kum« – kar 
pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« In deklica je brž vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let.
Obšla jih je silna groza. In ostro jim je zabičal, naj tega nihče ne zve; in rekel je, naj ji dajo jesti.  

 Mašni nameni od 1.7.2012 do 8.7.2012:
nedelja, 1.7. 7:30h - za farane

10h  Fani Gantar, obletna in sorodniki, dano od nečaka Zdravkota
ponedeljek, 2.7. 19h  Janez Žakelj, obletna, Žakljevi iz Kalc
torek, 3.7. Sv. Tomaž, apostol

19h  Bogomir Kavčič, trideseti dan
sreda, 4.7. Sv. Urh, škof

19h  Franc Istenič, Petkovec 6b
četrtek, 5.7. Sv. Ciril, menih in sv. Metod, škof, Slovanska apostola 

Glavna zavetnika naše nadškofije, zavetnika 
Evrope, slovesni praznik

19h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23
Prvi petek, 6.7. Sv. Marija Goretti

19h  Janko Slabe, obletna, Rovte 29
sobota, 7.7. 
Prva duhovniška

Vilibald, škof 
  8h  Franc Trpin, obletna, Rovte 160

nedelja, 8.7. 14. Nedelja med letom
      zunanja slovesnost sv. Cirila in Metoda
7:30h – za farane
10h  Marija in Anton Jereb, obletna, Petkovec 40

(nadaljevanje iz druge strani)
V soboto 25. Junija 1988 je bilo v Krki srečanje narodov treh dežel, ko je ta kraj

obiskal sedaj že blaženi papež Janez Pavel II. Zbralo se je do 8o.ooo vernikov. Izrekel
je  besede:  »V  tem  delu  Evrope  se  stikajo  razne  kulture:  nemška,  romanska  in
slovenska. Te kulture se med seboj prepletajo  in duhovno bogatijo. Krščanska vera je
vsem tem Kulturcem vtisnila globok pečat. Tako je bilo doslej. Tudi naprej naj bo tako.
Z  vami  sem  povezan  v  skupni  veri  v  Kristusa,  zato  izpovedujem:  za  vero  –  za
življenje«! 



Ostala oznanila:

* V petek 29.6. praznujemo praznik apostolov Petra in Pavla. To je tudi
dan posvečenja slovenskih novomašnikov. Sveti maši bosta ob 8h in 19h. V
teh dneh tudi več molimo za nove duhovne in redovne poklice v slovenski
Cerkvi.  Jezus pravi: „Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite Gospoda
žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev“!
Pušica  tega  praznika  pri  obeh  mašah  je  namenjena  za  Cerkev  v  Rimu
(„Petrov novčič“).

* Za prvi petek 6.7. v mesecu juliju bom v dopoldanskem času obiskal
in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bodo litanije
Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in  blagoslov z Najsvetejšim.

* Prva sobota v mesecu juliju 7.7. je posvečena Jezusovi materi Marji.
Po maši  bomo zmolili  Litanije  Matere božje in molili  za nove redovne in
duhovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim

* Podpisana veroučna spričevala veroučenci oddajte do konca junija v
cerkvi po maši ali pa v poštni nabiralnik na župnišču.

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

24.6. Tadeja Gnezda in Vilma Kunc Lovro Skvarča in Helena Rupnik
29.6. ob 8h Marjana Kavčič in Franja Tušar ob 19h Marja Čuk in Mojca Skvarča
1.7. Marjana Kavčič in Veronika Kavčič Branka Jereb in Mojca Skvarča
8.7. Jakob Skvarča in Marja Čuk Helena Rupnik in Marijana Kunc

Pogrebne maše za  Junij Metka Bogataj
Pogrebne maše za  Julij Tadeja Gnezda

Ministriranje:
Teden od 24.6. do 1.7. Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 1.7. do 8.7. Martin Kavčič in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 23.6. do 29.6. sk. 16, od 30.6. do 6.7. sk. 17, od 7.7. do 13.7.

     Udeleženci romanja 
bolnikov in invalidov ter 
ostarelih na Brezje, pri 
popoldanskih večernicah 
v cerkvi sv. Mihaela v 
Mengšu, ki ga je 
organizirala  Župnijska 
Karitas Rovte 16.6.2012

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

Oznanila od 24.6.2012 do 8.7.2012, Leto VIII. št. 13

SVETA EMA KRŠKA

Med božjimi izvoljenci – svetniki – ni nobenega, ki bi bil  tako prisrčno povezan z
našo slovensko zemljo in bi se tako globoko vtisnil preprostim ljudem v spomin, kakor
Sv. Ema. 4. Januarja 1938 ji je kongregacija za svete rede priznala čast svetništva.
Pristala  je  na  živo  prepričanje  Slovencev,  da  je  Sveta  Ema  njihova  mogočna
priprošnjica  pri  Bogu,  na  enak  način,  kakor  jim  je  bila  materinska  dobrotnica  v
življenju. Njeno svetniško češčenje je bilo že prvič po cerkveni oblasti uradno potrjeno,
ko so 21. Novembra 1287 s prenosom njenega trupla v njen končni grob v cerkvi na
Krki v slovesni procesiji priznali njeno svetost, potrjeno z mnogimi čudež. Na ta način
je bil Emin dan uradni naslov blažena, ljudstvo pa jo je že prej,od njene smrti dalje in
pozneje  prav  do  naših  dni  vedno  imenovalo  Sveta  Ema.  Vztrajno,  devet  stoletij
dolgega češčenja Svete Eme med Slovenci, je bila glavna podlaga njene kanonizacije.
Zato smemo reči, da je ona najbolj naša zavetnica.

Trdnega zgodovinskega dokazila, kdaj se je Sveta Ema rodila, nimamo. Po starem
ljudskem izročilu  in prvem življenjepisu je njeno rojstno leto 983.,  kraj  pa grad v
Pilstaynu na Spodnjem Štajerskem. Družinska sreča Svete Eme je bila kratkotrajna.
Imela je dva sinova: Viljema in Hartviga. Hartvig je umrl še preden je dorasel. V letu
1016 je umrl Emin mož Viljem. Emo je ta udarec močno prizadel in prenesla ga je le
kot  močna žena,  ki  je  imela  polno zaupanja edino le  v Boga.  Za moževo dušo je
poskrbela tako, da je dala sezidati več cerkva, kjer so molili za Viljema. Med te cerkvi
spadata obe farni cerkvi Svetega Ruperta, prva v Vidmu (Krško), druga v Šentrupertu.
Vdova Ema je zelo častila tega Irskega svetnika, začetnika mučeništva in ustanovitelja
škofije na Salzburškem. On naj izprosi pri Bogu, da bo vera na Slovenskem močno
zaživela. Smrt moža in sina je svetnica mogla preboleti ob vzgajanju drugega sina,
Viljema. Pa je izgubila tudi tega. Ko je Ema ostala brez otrok, ji je dajala vso duhovno
moč  njena  globoka  vera,  ki  je  bila  preizkušena.  Zemeljskim  upom se  je  junaško
odrekla in velikodušno začela delo za božje kraljestvo. V njenih rokah se je leta 1036
združila velikanska posest v treh deželah. Ema je kos za kosom premišljeno obrnila v
korist ljudstva in cerkve, tako, da je nazadnje sama ostala prostovoljno ubožna in je
odšla brez posvetnih bremen v samostan. Po smrti sina Viljema se začenja z njeno
odpovedjo svetu njen strmi vzpon v svetništvo.                                                   >>


