
4.    14. Nedelja med letom 
         zunanja slovesnost praznika Sv.Cirila in Metoda

Evangelij: KRISTUSA ROJAKI NISO SPREJELI                                               Mr.6,1-6

Evangelij po Marku

In odšel je od tam in prišel v svoj kraj in njegovi učenci so ga spremljali. Ko je prišla sobota, je 
začel v shodnici učiti in mnogi so strmé poslušali ter govorili: »Od kod ima ta vse to in kakšna je 
modrost, ki mu je dana, in kakšni čudeži se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tesar, sin Marije in
brat Jakoba in Jožefa in Juda in Simona? In ali niso njegove sestre tukaj pri nas?« In spotikali so 
se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Prerok ni brez časti, razen v svojem kraju in med svojimi 
sorodniki in na svojem domu.« In ni mogel tam storiti nobenega čudeža, razen da je na nekatere 
bolnike položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi nevernosti.

Mašni nameni od 8.7.2012 do 14. 07. 2012:
nedelja, 8.7. 7:30h – za farane

10h  Marija in Anton Jereb, obletna, Petkovec 40
ponedeljek, 9.7. Sv. Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski 

mučenci
19h  Vinko Cigale, obletna

torek, 10.7. 19h  iz družine Kogovšek in  Marija Zorec, Rovte 116
sreda, 11.7. Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope, praznik

19h  Anka Brenčič in starši Marinčič, obletna, Rovte 44
četrtek, 12.7. Sv. Mohor in Fortunat, mučenca, drugotna zavetnika 

naše Nadškofije
19h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4 

petek, 13.7.  19h  Janez in Marija Brenčič, obletna, Petkovec 14
sobota, 14.7. 
 

Sv. Kamil de Lellis, duhovnik
  8h  Ivan Mlinar Cigale, Rovte 71

************************************************************************************
(nadaljevanje iz naslovne strani)
  23. avgust je odkril odločilno sled. Prav na ta dan se je slavna škofija

Sirmium (današnja Sremska Mitrovica) spominjala svojih dveh mučencev z
imenoma  Hermogones  in  Fortunat,  ki  sta  bila  mučenca  pod  cesarjem
Dioklecijanom leta 303. Obadva mučenca sta bila uradno zaznamovana med
žrtvami  Sirmijskega  sedeža.  Ugotovljeno  je,  da  so  kosti  obeh  mučencev
prenesli  v  Oglej  med  preseljevanjem  narodov,  leta  408,  v  skrbi,  da  jih
zavarujejo pred skrunitvijo po poganskih četah, ki so šle skozi Srem. Pregled
imena Sv. Hermagora kaže, da je spreminjal v raznih rokopisih svoje oblike.
Razen Hermogena beremo tam še izraze:  Hermogerat, Ermodor, Armager, in
tudi Hermagora. Vsakdo lahko po tem sklepa, da je sirmijski  Hermagones
spremenil ime v končno obliko Hermagora in da je pravi »Oglejski« mučenec
Hermagora dejansko  tisti,  kakor  sirmijski  Hermogenes,  Imena Fortunat  ni
bilo treba spreminjati,  saj so Oglejci  že imeli  diakona in mučenca z istim
imenom.                                                                                             >>

15. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS POŠILJA APOSTOLE                                                           Mr 6,7-13
Evangelij po Marku
 In poklical je dvanajstere ter jih po dva in dva začel pošiljati in jim je dal oblast nad nečistimi 
duhovi. Naročil jim je, naj ne jemljejo na pot nič drugega kakor le palico, ne kruha ne torbe ne 
denarja v pasu; ampak naj imajo sandale na nogah in naj ne oblačijo dveh oblek. In govoril jim je: 
»Kjer koli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete od ondod. In če vas kak kraj ne sprejme in
vas ne poslušajo, pojdite od tam in v pričevanje zoper nje otresite prah s svojih nog.« In šli so ter 
oznanjali pokoro; tudi mnogo hudih duhov so izgnali in mnogo bolnikov so z oljem mazilili ter jih 
ozdravili.   

 Mašni nameni od 15.7.2012 do 22.7.2012:
nedelja, 
15.7.

7:30h - za farane
10h  starši, brat in sestra Petrovčič, Petkovec 41

ponedeljek, 16.7. Karmelska Mati božja, god
19h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

torek, 17.7. Sv. Aleš, spokornik
19h  Ludvik Bizjan in vsi  iz družine Bizjan, Petkovec 26a

sreda, 18.7. Sv. Friderik (Miroslav), škof in mučenec
19h  Miroslav Moljk, godovna

četrtek, 19.7. 19h  Stanislav Bolčina, obletna, Rovte 39
petek, 20.7. Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka

19h – v dober namen
sobota, 21.7. Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj

  8h vsi  Slabetovi, obletna, Petkovec 32
nedelja, 
22.7.

16. Nedelja med letom – Krištofova – Marjetna nedelja
7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7

(nadaljevanje iz druge strani)
V starih  spisih  poznamo še  eno  dognano  zgodovinsko  jedro  o  teh  dveh

mučencih.  Hermogenes  je  bil  nižji  klerik  škofa  v  Singiduru  (današnjem
Beogradu). Leta 303 je bežal pred preganjalci v Sirmium, kjer ga nihšče ni
poznal. Vendar so ga odkrili. Pred sodiščem je zvesto pričal za Kristusa, najbrž
prav na isti  dan 23.  avgusta  kakor  Sirmijski  diakon Fortunat.  Ob prenosu
njunih  relikvij  v  Oglej  so  tam  izgubili  zapis  o  njunem  mučeništvu  in  ga
nadomestili s spodbudno domoljubno legendo. Ta vendar bistva ni spremenila,
ker opisuje dva resnična pričevalca  za Kristusa, Odrešenika človeškega rodu,
ki jima je dal moč, da sta prestala mučeništvo.

V kripti  stolnice  v Ogleju so lepe upodobitve njune legende iz  srednjega
veka. Pravilno  ravna škofija v Djakovu, ki praznuje god svetega Mohorja in
Fortunata že od nekdaj 23. Avgusta. Djakovo velja za naslednico Sirmijske
antične škofije. Dovolj izčrpno razlago pravilnega praznovanja prinaša zbornik
razprav Teološke fakultete v Ljubljani iz leta 1962 pod naslovom Hermogenes
– Hermagoras (str. 363-67).         



Ostala oznanila:

* Župnija Zavratec vabi na slovesno sveto mašo na čast farnemu zavetniku
sv. Urhu v nedeljo 8.7. ob 10:30h. Po maši ste vabljeni na pogostitev in
druženje.

* Odbor Kapele mučencev iz Šentjošta vabi v nedeljo 8. julija ob 10h k sveti
maši.  Sveto mašo bo ob somaševanju vodil  prelat  ljubljanske nadškofije
Anton Slabe. Po maši bo sledil kulturni program v spomin na može in fante,
ki  so se pred sedemdesetini  leti  kot vaški stražarji  uprli  komunističnemu
nasilju. Slovesnost bo pri Kapeli mučencev.

*  Na  šestnajsto  nedeljo  med  letom  22.7.  podružnična  cerkev  sv.
Miklavža na Praprotnem Brdu obhaja Marjetno nedeljo – žegnanje.
Zato  ste  to  nedeljo  v  večjem številu  vabljeni  k  sveti  maši.  Po  maši  bo
darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. 
Na to nedeljo pa obhajamo tudi „Krištofovo nedeljo“. Vsako leto na
to  nedeljo  po  tako  imenovani  misijonski  akciji  MIVA,  ko  zbiramo
denarne darove za misijonska vozila. Na to nedeljo pa se tudi sami Bogu
zahvalimo za vse srečno prevožene kilometre s prevoznimi sredstvi. Geslo
je: „Moj dar Boga slavi, za vse prevožene poti!“
„Z veselem darujem – življenja rešujem“. MIVA Slovenija.

*  Poživimo češčenje Najsvetejšega,  ki  je izpostavljeno vsak četrtek
pol ure pred mašo, ob 18:30h.

* Vsako prvo nedeljo v mesecu bomo pri jutranji maši, ki je za farane,
po oznanilih molili za vse bolne in trpeče v naši župniji. Kdor želi, da
se  moli  tudi  za  določenega  farana,  naj  nekaj  dni  prej  sporoči  v
župnišču.

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

8.7. Jakob Skvarča in Marja Čuk Helena Rupnik in Marijana Kunc
15.7. Ana Lukančič in Marija Lukančič Cilka Jereb in Klemen Jereb
22.7. Franja Tušar in Vilma Kunc Metka Bogataj in Marijana Kunc

Pogrebne maše za  Julij Tadeja Gnezda

Ministriranje:
Teden od 8.7. do 15.7. Jaka Logar in Alen Bogataj
Teden od 15.7. do 22.7. Aljaž Trpin in Jure Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 7.7. do 13.7. sk. 18, od 14.7. do 20.7. sk. 19, od 21.7. do 27.7.

    

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

Oznanila od 8.7.2012 do 22.7.2012, Leto VIII. št. 14

SVETI MOHOR IN FORTUNAT

Ta dva svetnika sta Slovencem dobro znana, če ne drugače, vsaj po Družbi
Svetega Mohorja v Celovcu in Celju. Bila sta zavetnika oglejskega patriarhata.
Od leta 1461 (natančno petsto let) sta bila patrona Ljubljanske škofije in sta
odslej njuna drugotna zavetnika. Na Slovenskem ozemlju ,  samo južno od
Drave , je njima posvečenih  se3dem župnijskih in petindvajset podružničnih
cerkva. God svetega Fortunata so začeli slovesneje praznovati šele v šestem
stoletju, kmalu nato pa tudi obeh zavetnikov skupno, posebno še ob koncu 8.
Stol.  , ko so pridno prepisovali  legendo , ki je bila objavljena  v spominih
diakona Pavla.(umrl 799). Po tej legendi, naj bi Sv. Marko oznanjal vero v
Ogleju,  tam  lastnoročno  napisal  svoj  evangelij,  vodstvo  škofije  pa  izročil
Hermagoru, ki ga je nato Sv. Peter posvetil v škofa. Hermagoras (Mohor) naj
bi  skupaj  z  diakonom Fortunatom  dal  življenje  za  Kristusa  pod  cesarjem
Neronom okoli leta 67. To izročilo je postalo splošno znano, ko je prešlo po
slavni  znani  »Zlati  legendi«,  na  vse  zahodne  evropske  pokrajine.  Največ
častilcev  Sv.  Mohorja  in  Fortunata  je  bilo  na  Oglejskem in  Benečanskem
ozemlju. Seveda je to sporočilo o Sv. Marku zgodovinsko nevzdržno, ker v
času Sv. Marka Benetke sploh niso obstajale. Čeprav je Beneška republika
sprejela leva kot simbol Sv. Marka v svoj grb.

Kdaj je živel Mohor? Raziskovalci so se oprli na takoimenovani Hieronimov
martirologij,  kjer  omenja  22.  in  23.  avgust  dan  praznovanja  teh  dveh
mučencev. Poznejše praznovanje v Ogleju pa je bilo 12. julija, dan prenosa
njunih  relikvij. Pravi smrtni dan, ali dan mučeništva obeh svetnikov mora biti
23. avgust. Ta datum je zapisan tudi v najstarejšem oglejskem brevirju in je
znan tudi od drugod pri najstarejših opisovalcih svetniških življenj.

                                                                                                       >>  


