.

16. Nedelja med letom – Krištofova – Marjetna nedelja
Evangelij: JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE

Mr.6,30-34

Evangelij po Marku
Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu povedali vse, kar so storili in učili. Rekel jim je: »Pojdite
sami zase v samoten kraj in se nekoliko odpočijte!« Mnogo jih je namreč prihajalo in odhajalo, da
še jesti niso utegnili. In sami zase so se v čolnu odpeljali v samoten kraj. Videli so jih pa, da
odhajajo, in mnogo jih je to zvedelo: in od vseh mest so peš hiteli tja in prišli pred njimi. Ko je
Jezus izstopil, je zagledal veliko množico; zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo
pastirja in jih je začel mnogokaj učiti

Mašni nameni od 22.7.2012 do 28. 07. 2012:
7:30h – za farane
nedelja,
10h na Praprotnem Brdu vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7
22.7.
ponedeljek, 23.7. Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
19h  Anka Brenčič in  starši Šinkovec, godovna, Rovte 44
torek, 24.7.
Sv. Krištof, mučenec, zavetnik šoferjev in popotnikov
19h  Janez Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 41
sreda, 25.7.
Sv. Jakob starejši, apostol
19h  Pavel Lukan, osmi dan, Praprotno Brdo 3
četrtek, 26.7.
Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
petek, 27.7.
Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
19h  starši in bratje Moljk, Rovtarske Žibrše 4
sobota, 28.7.
8h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte 129a
************************************************************************************
(nadaljevanje iz naslovne strani)

Jakob starejši je bil prvi mučenec med apostoli. Ime »Starejši« je dobil
zato, da so ga razlikovali od apostola Jakoba Mlajšega, ki je bil pozneje
poklican med apostole. Nič zgodovinsko trdnega ni v izročilu, da je Jakob
oznanjal evangelij v Španiji. Ko so Arabci v 7. Stoletju osvojili Jeruzalem, so
kosti Svetega Jakoba prenesli v Santjago de Compostela, kjer je še danes
sloveča božja pot. V srednjem veku je bil najbolj češčen ljudski svetnik. Na
njegov grob so romali tako, kakor v Jeruzalem ali v Rim. V zahodni Evropi mu
je bilo posvečenih na stotine cerkva. Skozi stoletja so se na njegovem grobu
zvrstile milijonske množice ljudi. K Svetemu Jakobu v »Kompostelo« so
romali dolga stoletja tudi naši predniki.
Kot poletnemu svetniku so se mu priporočali za dobro letino. Tako je postal
kmečki svetnik in zavetnik romarjev. Na to spominja tudi naša ljudska
pesem, mnoge navade v zvezi z kmečkimi delom in številni pregovori. Na
slovenskem mu je posvečenih okoli šestdeset farnih in podružničnih cerkva.
(Sv. Jakob v Ljubljani, v Škofji Loki, v Kostanjevici). Nekaj časa je bil tudi
zavetnik Ljubljane. Poznano je ime »jakobejček« - v Prekmurju ime za mesec
julij in razna imena hrušk in jabolk, ki za njegov god že dozore.
>>

17. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS DAJE ZA VSE KRUHA V IZOBILJU

Jan 6, 1-15
Evangelij po Janezu
Potem je Jezus odšel na ono stran Galilejskega, to je Tiberijskega morja. Šla pa je za njim velika
množica, ker so videli čudeže, ki jih je delal nad bolniki. Jezus je šel na goro in tam s svojimi
učenci sédel. Bila pa je blizu pasha, judovski praznik. Ko tedaj Jezus povzdigne oči in vidi, da k
njemu prihaja velika množica, reče Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bi ti jedli?« To pa je rekel,
ker ga je skušal, zakaj sam je vedel, kaj bo storil. Filip mu odgovori: »Za dvesto denarjev kruha bi
jim ne bilo zadosti, da bi vsak le kaj malega dobil.« Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat
Simona Petra, mu reče: »Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebcev in dve ribi, a kaj je to za
toliko ljudi?« Jezus pravi: »Velíte ljudem sesti!« Bilo pa je na onem kraju mnogo trave. Možje so
torej posedli, kakih pet tisoč po številu. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med
sedeče; prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. Ko pa so se nasitili, je svojim učencem rekel: »Kosce,
ki so ostali, poberite, da se kaj ne izgubi.« Pobrali so torej in s kosci, ki so od petih ječmenovih
hlebov ostali njim, ki so jedli, napolnili dvanajst košar. Ko so torej ljudje videli čudež, ki ga je
storil, so govorili: »Ta je zares prerok, ki mora priti na svet.« Ker je tedaj Jezus spoznal, da hočejo
priti in ga po sili vzeti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro.

Mašni nameni od 29.7.2012 do 5.8.2012:
nedelja,
29.7.
ponedeljek, 30.7.

7:30h - za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37
Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj
19h  Marija Horvat, dano iz Verda
torek, 31.7.
Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik
19h  Frančiška in Anton Pivk, obletna, Rovte 39
sreda, 1.8.
Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj
19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22
četrtek, 2.8.
Sv. Evzebij iz Vercellija, škof, Porciunkulski odpustek
19h  Katarina Jereb, obletna, Rovtarske Žibrše 4
Prvi petek, 3.8.
19h – v dober namen, Petkovec
sobota, 4.8.
Sv. Janez Marija Vianey, duhovnik
Prva duhovniška
8h  Pavle Jereb in Alojzija Albreht, Rovte 33
nedelja, 5.8. 18. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 70
za vse pobite – deset talcev, mašuje msgr. Tone Trpin
(nadaljevanje iz druge strani)

Svetnika upodabljajo s knjigo ali zvitkom, kar naj ga predstavlja kot
oznanjevalca evangelija in apostola. Upodabljajo ga tudi z romarskim
klobukom, s školjko, z dolgo palico, popotno torbo in bučo(steklenico). Med
številnimi upodobitvami je znan oltar v Pistoii, ki so ga delali skozi dve stoletji.
Srednji del oltarja predstavlja svetnikovo sedečo figuro, srebrni relief pa
njegovo življenje. Za svojega patrona ga častijo predvsem Španci, mornarji,
voskarji. Priporočajo se mu za lepo vreme in dobro žitno letino; častijo ga tudi
kot priprošnjika zoper bolezni revmatizma.

Ostala oznanila:
* Na šestnajsto nedeljo med letom 22.7. podružnična cerkev sv.
Miklavža na Praprotnem Brdu obhaja Marjetno nedeljo – žegnanje.
Zato ste v večjem številu vabljeni k sveti maši. Po maši bo darovanje za
potrebe tamkajšnje cerkve.
V slovenskem merilu pa je ta nedela „Krištofova nedelja“. Vsako leto na
to nedeljo zbiramo denarne darove za misijonska vozila za slovenske
misijonarje. Sami pa se Bogu zahvalimo za vse srečno prevožene kilometre
s prevoznimi sredstvi. Del nabirk pri maši je namenjen za „MIVO“.
Geslo nedelje je: „Moj dar Boga slavi, za vse prevožene poti!“
„Z veselem darujem – življenja rešujem“. MIVA Slovenija.
* V torek 24.7. je po večerni maši v veroučni učilnici skupna priprava
na Krst za starše in botre. K pripravi starši prinesite rojstni list otroka in
Družinsko knjižico, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz druge
župnije.
* V četrtek 2.8. je možno prejeti takoimenovani Porciunkulski
odpustek. Za prejem tega odpustka je potrebno izpolniti nekatere pogoje:
opraviti moramo sveto spoved, prejeti sveto obhajilo in moliti po namenu
svetega očeta Oče naš in Vero. Seveda tudi ta odpustek prejmemo z vero.
* Za prvi petek v mesecu avgustu 3.8. 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.
* Na prvo soboto v mesecu avgustu obhajamo god sv. Janeza Marija
Vianeya, ki je zavetnik vseh dušnih pastirjev. Po maši bomo molili za
nove duhovne in redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h
22.7. Franja Tušar in Vilma Kunc
29.7. Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda
5.8.
Marijana Kavčič in Cilka Jereb
Pogrebne maše za Julij
Pogrebne maše za Avgust

Dopoldanska ob 10h
Metka Bogataj in Marijana Kunc
Branka Jereb in Helena Rupnik
Mojca Skvarča in Metka Bogataj
Tadeja Gnezda
Mojca Skvarča

Ministriranje:
Teden od 22.7. do 29.7.
Teden od 29.7. do 5.8.

Jerica Cigale in Beti Reven
Pia Skvarča in Blaž Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 21.7. do 27.7.

sk. 20, od 28.7. do 3.8.

sk. 21, od 4.8. do 10.8.

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

Oznanila od 22.7.2012 do 5.8.2012, Leto VIII. št. 15
SVETI JAKOB STAREJŠI, APOSTOL
Bil je sin ribiča Zebedeja in Salome. S svojim bratom, poznejšim apostolom
Janezom, je živel kot ribič v Galileji. Bil je pameten, veren Jud. O katerem ne
vemo, če je bil že med učenci Janeza Krstnika, preden je srečal Jezusa. Od
trenutka, ko sta brata Janez in Jakob spoznala Jezusa, sta se mu pridružila.
Bila sta med njegovimi prvimi učenci. Jezus ju je poklical, »ko sta z očetom
Zebedejem v čolnu popravljala mreže«, (Mt 4, 21) in sta s Petrom zavzemala
posebno mesto med apostoli. Peter, Jakob in Janez so bili priča Jezusovega
spreobrnjenja na gori Tabor; te tri je vzel seboj v vrt Getsemani in samo oni
so bili navzoči v Jairovi hiši, ko je obudil njegovo hčer. Čudno se nam zdi, da
tako malo vemo o njegovem delovanju
po Jezusovem vnebohodu in
binkoštnem prazniku. Po materini strani, bila je Marijina sestra, je bil pravi
Jezusov bratranec. Evangelist Matej o tem jasno govori: Ko je bil Jezus
križan , so prišle iz Galileje mnoge žene in od daleč gledale Križanega:«med
njimi je bila Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova in mati
Zebedejevih sinov« (Mt. 27, 55-56). V seznamu apostolov Jakobovo ime
vedno zraven Janezovega in, ker je bil starejši, navadno pred njim. Jezus jima
je dal ime Boanerges, to je sinova groma, zaradi svojega živahnega in
vihravega značaja. Gospod ju je grajal zaradi hitre sodbe nad Samarijani:«
Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pride ogenj z neba in jih pokonča«? Grajal
ju je tudi zaradi častihlepnosti, ker sta hotela sedeti v njegovem veličastvu,
eden na njegovi desnici, eden na levici. Evangelist Matej celo omenja, da je
njuna mati prosila pri Jezusu zanju.
Po Jezusovem vstajenju je bil Jakob med drugimi apostoli, ki so se zbrali v
Jeruzalemu. V Apostolskih delih še beremo, da je Herod »umoril z mečem
Jakoba, Jezusovega brata«. To se je zgodilo o Veliki noči, leta 44. Po tem letu
utihnejo vsa poročila o Jakobu.
>>

