
4.    18. Nedelja med letom 
Evangelij: JEZUS HRANI NAŠO VERO                                                     Jan.6,24-35

Evangelij po Janezu
 Ko je torej množica videla, da ondi ni Jezusa in ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, šli v
Kafarnaum in Jezusa iskali. 25 Našli so ga onkraj morja in mu rekli: »Učenik, kdaj si prišel 
semkaj?« 26 Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste 
videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. 27 Ne delajte za jed, ki mine, temveč za 
jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov; njega je namreč s svojim 
pečatom zaznamoval Oče, Bog.« 28 Rekli so mu torej: »Kaj naj delamo, da bomo izvrševali božja
dela?« 29 Jezus jim je odgovoril: »To je božje delo, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« 30 
Rekli so mu: »Katero znamenje boš dal, da bomo uvideli in ti verovali? Kaj boš naredil? 31 Naši 
očetje so v puščavi jedli mano, kakor je pisano: ‚Kruh iz nebes jim je dal jesti.‘« 32 Jezus jim je 
rekel: »Resnično, resnično vam povem: Ni vam dal kruha iz nebes Mojzes, ampak moj Oče vam 
daje pravi kruh iz nebes. 33 Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in svetu daje življenje.« 
34 Rekli so mu: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« 35 Jezus jim je rekel: »Jaz sem kruh 
življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor veruje vame, ne bo nikoli žejen. 

Mašni nameni od 5.8.2012 do 11. 08. 2012:
nedelja, 5.8. Marija Snežna, god

7:30h – za farane
10h   Ivan Cigale, obletna, Rovte 70
za vse pobite leta 1942 – deset talcev, mašuje msgr. Tone Trpin 

ponedeljek, 6.8. Jezusova spremenitev na gori Tabor, praznik
19h  Marko in Mihael Petkovšek, Rovte 131

torek, 7.8. Sikst II, papež in tovariši mučenci
19h  Frančiška Zupančič, obletna, Rovte 38

sreda, 8.8. Sv. Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelj
19h  Justina Kunc, obletna in Aleš Treven, godovna, Rovte 82

četrtek, 9.8. Sv. Terezija Benedikta od Križa
Edith Stein, redovnica, sozavetnica Evrope
19h  Karolina Bizjak, obletna, Rovte 27

petek, 10.8.  Sv. Lovrenc, diakon in mučenec
19h  Marija in Miroslav Novak, obletna, Petkovec 6

sobota, 11.8.  Sv. Klara, devica
  8h  Milan in Veronika Križaj, obletna, Rovte 85a
 19h – za srečen zakon

(nadaljevanje iz naslovne strani)
 Gradivo za sinodo zato v čl. 156 svetuje, da vedno znova vzamemo v roke

koncilske  odloke,  še  posebej  konstitucijo  o  Cerkvi,  kjer  je  rečeno,  naj
velikodušno pospešujemo češčenje Božje Matere Marije, ki ima vedno za cilj
Jezusa Kristusa, vir vse resnice, svetosti in pobožnosti (prim. C 67). V pomoč
nam  je  »Direktorij  za  ljudske  pobožnosti  in  bogoslužje«,  CD  102,  kjer
najdemo obilo spodbud za različne oblike češčenja Božje Matere Marije in za
ljudske  pobožnosti,  ki  so  posebej  povezane  s  praznikom  Marijinega
vnebovzetja.                                                                                     >>

19. Nedelja med letom - Lovrencova
Evangelij: ŽIVETI MOREMO LE V MOČI JEZUSOVEGA KRUHA              Jan 6,41-51
Evangelij po Janezu
 Judje pa so godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki sem prišel iz nebes«, in so govorili: 
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin, čigar očeta in mater mi poznamo? Kako sedaj ta govori: ‚Iz nebes 
sem prišel‘?« Jezus jim je odgovoril: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga 
ne pritegne Oče, ki me je poslal; – in jaz ga bom poslednji dan obudil. Pisano je v prerokih: ‚In vsi 
se bodo dali Bogu poučiti.‘ Vsak, kdor od Očeta sliši in se dá poučiti, pride k meni. Ne, kakor da bi
bil kdo Očeta videl; le tisti je videl Očeta, ki je od Boga. Resnično, resnično, povem vam: Kdor 
veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so 
umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega jé, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem 
prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje 
meso za življenje sveta.«    

 Mašni nameni od 12.8.2012 do 19.8.2012:
nedelja, 
12.8.

7:30h - za farane
10h na Petkovcu – žegnanje,  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a

ponedeljek, 13.8. Sv. Poncijan, papež in hipolit, duhovnik in mučenec
19h  iz družine Justin, dano iz Kranja

torek, 14.8. Sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in mučenec
19h  Pavle Lukančič, obletna, Rovte 140

sreda, 15.8. Marijino vnebovzetje, zapovedan in slovesni praznik
obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji
7:30h - za farane
10h  Manica in Ludvik Treven, Rovte 102

četrtek, 16.8. Sv. Rok, spokornik
19h  Pavle Lukan, trideseti dan, obletna, Praprotno Brdo 3

petek, 17.8. 19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
sobota, 18.8. Sv. Helena, cesarica

  8h   Miro Treven, obletna, Rovte 4
nedelja, 
19.8.

20. Nedelja med letom 
7:30h – za farane
10h   Tomaž Reven in Valentin Skvarča, obletna, Rovte 54

(nadaljevanje iz druge strani)
Upamo,  da  bo  letošnji  paznik  Marijinega  vnebovzetja  znova  neke  vrste

»duhovni  plebiscit«  našega  naroda,  ko  se  bomo  množično  zbirali  v  naših
božjepotnih središčih, Marijinih svetiščih in po drugih cerkvah in ob srečanju z
Marijo zajemali moči in navdiha za pot, ki je pred nami. Škofje, duhovniki,
redovniki  in  še  posebej  oskrbniki  romarskih  svetišč  pa  imajo  posebno
dolžnost, da omogočijo lepo romanje in poskrbijo za primerno oznanilo, ki naj
iz zakladnice bogoslužja in ljudskih pobožnosti prinaša staro in novo (prim. Mt
13,52).

msgr. dr. Stanislav Lipovšek
celjski škof



Ostala oznanila:

* V torek 7.8. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za zakonsko skupino.
*  V  petek  10.8.  obhajamo  god  sv.  Lovrenca  diakona  in  mučenca.

Lovrencovo nedeljo bomo praznovali v nedeljo 12.8. na Petkovcu. Pri
maši je že ustaljeno darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. 

*  V ponedeljek 13.8. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane
Župnijske Karitas.

*  V sredo 15.8. obhajamo zapovedan in slovesni praznik Marijinega
vnebovzetja ali Veliki Šmaren. Na praznik bomo obnovili posvetitev
slovenskega naroda Mariji. Za našo nadškofijo bo osrednje srečanje na
Brezjah v narodnem svetišču Marije Pomagaj ob 10h, kjer bo nadškofova
sveta maša. Zadnji koncil  naroča: „Vsi verniki naj goreče molijo k Materi
božji in Materi ljudi,  da bi tista, ki je s svojimi molitvami podpirala prve
začetke Cerkve, tudi zdaj,  ko je v nebesih povišana nad vse svetnike in
angele, v občestvu z vsemi svetniki posredovala pri Svojem Sinu“.(C 68-69).

* V nedeljo 5.8. je romanje treh Slovenij na Višarje. Ob 10:30h bo tam predavanje dr.
Jožeta Trontlja, ob 12h bo sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni škof msgr. Metod
Pirih. Po maši bo kulturni program.

* Srečanje treh dežel pa bo prav tako na svetih Višarjah v soboto 18.8.2012.

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

5.8. Marijana Kavčič in Cilka Jereb Mojca Skvarča in Metka Bogataj
12.8. Ana in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Karin Hladnik
15.8. Vilma Kunc in Cilka Jereb Metka Bogataj in Helena Rupnik
19.8. Veronika Kavčič in Tadeja Gnezda Mojca Skvarča in Marijana Kunc

Pogrebne maše za avgust Mojca Skvarča

Ministriranje:
Teden od 5.8. do 12.8. Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 12.8. do 19.8. Martin Kavčič in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 4.8. do 10.8. sk. 22, od 11.8. do 17.8. sk. 23, od 18.8. do 24.8.

 Marijino vnebovzetje
Kar so vsi kristjani vedno za resnično imeli, 
- da je Mati Božja s telesom in dušo v nebesa vzeta -
o tem po pameti ne moremo dvomiti.
Enako ne moremo dvomit, da je Bog Mater Božjo tako poveličal kakor 
nobenega drugega svetnika.
Zato jo po pravici imamo za kraljico vseh svetnikov.

Anton Martin Slomšek
  

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

Oznanila od 5.8.2012 do 19.8.2012, Leto VIII. št. 16

PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA V LUČI NOVE
EVANGELIZACIJE 

Praznik  Marijinega  vnebovzetja  letos  obhajamo  v  duhovni  pripravi  na
škofovsko sinodo o novi evangelizaciji, ki bo oktobra v Rimu. Ob tem se samo
po sebi postavlja vprašanje, kako je Marija povezana z novo evangelizacijo in
katere so možnosti in priložnosti, da v duhu nove evangelizacije obogatimo
praznovanje osrednjega Marijinega praznika. Če odpremo »Gradivo za sinodo
– Instrumentum laboris« je v čl. 145–150 in čl. 163–164 rečeno, da je Marija
začetek,  izhodišče,  pot  in  navdih  vsake  evangelizacije,  tudi  nove
evangelizacije.  evangelizacija  se  v  toliki  meri  približa  svojemu  namenu,
kolikor ji uspe ustvarjati to, kar beremo v Apostolskih delih, da so se učenci v
pričakovanju Svetega Duha po Jezusovem vnebohodu zbirali v molitvi skupaj
z  Jezusovo  materjo  Marijo  (prim.  Apd  1,14).  To  je  prapodoba  vsake
evangelizacije. Kakor je Marija navdihovala in spremljala Jezusove učence, da
so z apostolskim žarom in gorečnostjo krenili  na pota evangelizacije,  tako
navdihuje in spremlja danes glasnike evangelija, da bi znali brati znamenja
časa in v moči Svetega Duha oznanjati evangelij vsemu stvarstvu (prim. Mr
16,15).

Marija želi tudi v naših srcih prižgati ogenj misijonske zavesti in gorečnosti,
da  bomo  rekli  z  apostolom  Pavlom:  »Gorje  meni,  če  evangelija  ne  bi
oznanjal« (1 Kor 9,16). Kdor je Kristusa zares srečal,  ta tega srečanja ne
more in ne sme več obdržati zase. In prav nova evangelizacija utira tista pota
in možnosti, da bi se vsi ljudje globoko srečali s Kristusom in imeli bogastvo
Božjega življenja (prim. Jn 10,10).

Bl. papež Janez Pavel II. pravi, da nam je potreben nov apostolski polet,
veselje in upanje, darujoča se ljubezen in zvestoba evangeliju, ki se je učimo
pri Božji Materi Mariji. Ona je jutranja zarja in zvezda nove evangelizacije, ki
naj ob bližnjem prazniku Marijinega vnebovzetja in še posebej v letu vere
obrodi med nami bogate sadove.                                                             >>


