
4.    20. Nedelja med letom 
Evangelij: JEZUS NAM DAJE SAM SEBE V HRANO                                    Jan.6,51-58

 Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 19.8.2012 do 25. 08. 2012:
nedelja, 
19.8.

7:30h – za farane
10h   Tomaž Reven in Valentin Skvarča, obletna, Rovte 54

ponedeljek, 20.8. Sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj
19h  Dušan Likar in vsi  Likarjevi, Rovte 14a

torek, 21.8. Sv. Pij X, papež
19h  Marija Kunc, obletna, Rovte 111

sreda, 22.8. Devica Marija Kraljica, god 
19h  Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c

četrtek, 23.8. Sv. Roza iz Lime, devica
19h  starši Arhar, obletna, Petkovec 19

petek, 24.8.  Sv. Jernej, apostol, praznik
19h  Dolencovi, Rovte 13

sobota, 25.8.  Sv. Jožef Kalasanc, duhovnik
  8h  Ludvik Bizjan, godovna, Petkovec 26a

=================================================================================================================

(nadaljevanje iz naslovne strani)
 Avguštin je vedno bolj spoznaval, da je resnica v Katoliški Cerkvi.  Treba je bilo

samo še odločilnega koraka za vstop v Cerkev in za Krst.  Kako je prišlo  do tega
dogodka. Iz sosednjega dvorišča je zaslišal otroški klic: Tolle, lega – vzemi beri. Vzel
je pismo in je bral kjer se mu je odprlo. Prebral je samo naslednji stavek iz svetega
Pisma  sv.  Pavla  Rimljanom:  „Ne  v  požrešnosti  in  pijanost,  ne  v  nečistosti  in
nesramnosti,  ne  v  prepiru  in  nevoščljivosti,  ampak  nadenite  si  Gospoda  Jezusa
Kristusa in mesu ne strezite za poželjivost“. Odločilni korak je bil storjen. 

Avguštin piše o smrti svoje matere Monike: „Že se je bližal dan, ko ji je bilo sojeno,
da se loči od tega življenja. Bilo je v Ostiji ob Tiberi v hiši kjer smo stanovali. Želela
je,  da postanem katoliški  Kristjan,  preden umrjem. Zbolela  je za vročico in legla.
Pritekli smo skupaj. Zagledala je mene in brata Navigija dejala je: Tu bosta pokopala
svojo  mater!  Jaz  sem  molčal  in  le  s  težavo  premagoval  solze.  Rekla  nama  je:
pokopljita  moje  truplo  kjerkoli,  prosim vaju  samo tega,  da  se  me spominjata  ob
oltarjem Gospodovem, kjerkoli  že bosta.  In tako se je njena verna duša ločila  od
telesa  deveti  dan  njene  bolezni  v  šestinpetdesetem letu  starosti  ko  je  bilo  meni
triintrideset let (l387). Sveta Monika je zgled krščanskim materam kako naj ljubijo
svoje otroke in molijo zanje. Krek je rekel svoji pobožni materi, da je bila angel varuh
njegovega življenja. 

In ko je ni druge rešitve, rešile me materine bodo molitve.

Ministriranje:
Teden od 19.8. do 30.12. Jaka Logar in Alen Bogataj
Teden od 30.12. do 30.12. Aljaž Trpin in Jure Kunc
                                                                               

21. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA                    Jan 6,60-69
Evangelij po Janezu

  Mašni nameni od 26.8.2012 do 2.9.2012:
nedelja, 
26.8.

7:30h - za farane
10h  starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153
15h – za zdravje srečanje BIS v farni cerkvi

ponedeljek, 27.8. Sv. Monika, mati sv. Avguština
19h  starši Jereb, godovna, Rovte 41b

torek, 28.8. Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
19h  Jožef Lukančič, godovna, dana iz Godoviča

sreda, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika, god
19h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a

četrtek, 30.8. 19h  iz družine Trček, godovna, Petkovec 35
petek, 31.8. Sv. Rajmund Nonat, redovnik

19h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124
sobota, 1.9. Sv. Egidij (Tilen), opat, Obletnica Kronanja Marije 

Pomagaj na Brezjah, praznik
  8h   Marija Čuk, obletna, Rovte 84

nedelja, 2.9. 22. Nedelja med letom, angelska
7:30h – za farane
10h   Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a

Veroučni učbeniki in delovni zvezki v veroučnem letu 2012/13 

Razred Naslov delovnega zvezka Cena

1.r. Praznujemo in se veselimo DZV 6,00

2.r. Praznujmo z Jezusom DZV 7,50

3.r. Hodimo z Jezusom Kat. 7,50

4.r. Pot v srečno življenje Kat. 7,60

5.r. Znamenja na poti k Bogu Kat. 7,60

6.r. Skupaj v novi svet Kat. 7,60

7.r. Pridi sveti Duh (birmanske kateheze) Kat. 7,50

8.r. Pridi sveti Duh (birmanske kateheze) Kat. 7,50

9.r. Gradimo prihodnost Kat. 
DZV

8,00
3,50

* Liturgični zvezek za leto 1012/13 je obvezen za vse skupine. Cena je 3 €
* Ilustrirana revija „Mavrica“ za leto 2012/13 je 32,00 €



Ostala oznanila:
*  V nedeljo 26.8. pripravlja Župnijska Karitas srečanje za bolne, invalide in

starejše. Ob 15h bo sveta maša, ki jo bo daroval pater Silvo Šinkovec. Pred
in  med  mašo  bo  prilika  za  sveto  spoved.  Med  mašo  bo  obred  svetega
maziljenja – zakrament ozdravljenja. Po maši bo v prostorih župnišča družabno
srečanje s prigrizkom. 
Prosim dobre gospodinje za peko in prigrizek. V župnišče ga prinesite v nedeljo ob
13h.

* V tednu od 27.8. do petka 31.8. boste vsak dan od 15h do 18h veroučenci ali
njihovi starši kupili katekizme, delovne zvezke in liturgične zvezke v pisarni
župnišča. Ob tej priliki prinesite, tisti, ki še niste oddali veroučnih spričeval, le-te
nazaj podpisane. Naročili boste lahko revijo „Mavrica“ za leto 2012/13.

* Vpis otrok v prvi razred verouka bo v soboto 1.9. 2012 v župnijski pisarni od
9h do 12h. Starši prinesite k vpisu družinsko knjižico ali podatke o rojstvu in Krstu
otroka. Delovne zvezke boste kupili ob vpisu, prav tako tudi liturgične zvezke. 

*  V petek 31.8. 2012 pa ste lepo vabljeni vsi fantje in vsa dekleta ob 20h v
veroučno učilnico. V tem letu bomo začeli s srečanji za mladino. Na tem srečanju
se bomo udeleženci domenili o namenu, vsebini in vodenju srečanja.

*  V  nedeljo  2.9.  ob  10h  je  v  Vranji  Peči  spominska  maša za  pokojnim župnikom
Jožefom  Geohelijem,  ki  jo  bo  daroval  prof.  Janez  Juhant.  Po  maši  bo  kulturni
program.

* Vabilo na romanje družin v Gornji Grad:
ob praznovanju  550  letnice  ljubljanske  nadškofije  vabim vse  družine  ljubljanske
nadškofije, da v soboto, 1. septembra skupaj poromamo v Gornji Grad. V tej zibelki
ljubljanske škofije, bomo prosili  za trdnost vere v naših družinah, za sožitje med
generacijami, za pravilne odločitve pri vzgoji otrok, za blagoslovljen začetek novega
šolskega,  veroučnega in  pastoralnega  leta.  Prosili  bomo za  milost,  da  bomo kot
apostoli tudi mi prejeli moč, ko pride v nas Sveti Duh in bomo njegove priče (prim.
Apd 1,8). srečanje se bo začelo ob 10:30h pred cerkvijo sv. Fortunata. Vrstile se
bodo različne  delavnice.  Vrhunec  srečanja  bo  družinska  sveta  maša  ob 15h.  Po
končani slovesnosti si bo možno ogledati: mozirski gaj, Marijino cerkev v  Novi Štifti
in Radmirje. Ob tem jubilejnem praznovanju se bomo vsi skupaj še bolj povezali in
utrdili v svoji zvestobi Jezusu Kristusu v Katoliški Cerkvi.
                    msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof

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

19.8. Veronika Kavčič in Tadeja Gnezda Mojca Skvarča in Marijana Kunc
26.8. Franja Tušar in Jakob Skvarča Branka in Klemen Jereb
2.9. Ana in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Helena Rupnik

Pogrebne maše za avgust Mojca Skvarča
Pogrebne maše za september Marja Čuk
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 18.8. do 24.8. sk. 24, od 25.8. do 31.8. sk. 1, od 1.9. do 7.9.
   

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

Oznanila od 19.8.2012 do 2.9.2012, Leto VIII. št. 17

MONIKA, MATI SVETEGA AVGUŠTINA 
Monika  se  je  rodila  okoli  leta  331  v  afriški  deželi  Numidiji  (sedanjem Alžiru),  v

krščanski  družini.  Na  njeno  vzgojo  je  močno  vplivala  stara  dekla  v  hiši,  ki  je  že
pestovala njenega očeta. Moniko je učila predvsem samopremagovanja. Ko je dozorela
za možitev, so jo poročili s poganom Patricijem v numidijskem mestu Tagoste. Mož je
bil  sicer dobrosrčen, samo nagle jeze. Monika mu ni nikar ugovarjala, dokler je bil
jezen in je čakala na priložnost, da mu je lahko v miru razložila svoje ravnanje. Tako
je prišlo, da nista bila z možem nikoli sprta.

Patricij  je  bil  majhen  rimski  uradnik  in  je  v  njegovem  domu  vladala  skromna
blaginja. V hiši so imeli več dekel. Nekatere so črnile Moniko pri njeni tašči, tako da v
prvih časih zakona ni vladala med taščo in snaho  pravo soglasje. Toda Monika je s
svojim življenjem tako prepričala taščo o krivičnosti očitkov, da je tašča pregovorila
sina , da je dekle s šibo odvadil obrekovanja. Odslej je bil v hiši mir.

Monika je rodila dva sina: Avguština in Navija. Avguštin je bil zelo nadarjen. Želela
je, da bi postal profesor govorništva, pa je nevarno zbolel, vendar ga starša nista dala
Krstiti. Računala sta napačno, da je za Krst še zmeraj čas in da Bog manj šteje človeku
v zlo vse tiste grehe, ki jih je storil pred Krstom. Ko je bil star šestnajst let, je staršem
zmanjkalo denarja in Avguštin je moral ostati doma.  Brezdelje pa človeka spravi v
razne skušnjave. Tako se je vdajal grešnemu  življenju. Monika je neprestano jokala in
molila za sinovo spreobrnitev od razuzdanega življenja. Bog ji je poslal tolažilne sanje.
V njih je videla,  kako ob njej stoji  prelep mladenič. To je povedala sinu. To je na
Avguština napravilo  močan vtis,  a je  trajalo  še devet  let,  preden so se uresničile.
Avguštin se je vdal tudi krivi veri Manihejcev, ki ni  ovirala razbrzdanega življenja.
Monika se je obrnila po pomoč k nekemu škofu, pa ji je odgovoril:¨Pojdi in pusti me
že. Kakor resnično živiš, ne mogoče je  da bi se otrok takšnih solza pogubil“. Monika je
ohranila prepričanje, da bo uslišana.  Dosegla je, da se je dal mož tik pred smrtjo
krstiti,  ko  je  bilo  Avguštinu  kakih  17  let.  Avguštin  je  postal  učitelj  govorništva  v
Tagastu, Kartagini in pozneje v Rimu od koder so ga poklicali v Milan. Tam je hodil
poslušat govore sv. Ambrozija, škofa. Tudi mati je odšla z njim v Milan.                 >>


