
4.    22. Nedelja med letom - Angelska
Evangelij: NE NADOMEŠČAJMO BOŽJIH ZAPOVEDI S ČLOVEŠKIMI IZROČILI   

Mr 7,1-8.14-15.21-23

 Evangelij po Marku

Mašni nameni od 2.9.2012 do 08. 09. 2012:
nedelja, 2.9. 7:30h – za farane

10h   Zdravka Trpin, obletna, Rovte 160
ponedeljek, 3.9. Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

19h  Frančiška, obletna in Anton Zagoričnik, Rovte 82d
torek, 4.9. 19h  Mezek Ivan, osmi dan, Rovte 25a
sreda, 5.9. Blažena mati Terezija, redovnica

19h  iz družine Novak, Rovte 113
četrtek, 6.9. Zaharija, prerok

19h  Stanko Kunc, umrl v Argentini
Prvi petek, 7.9.  19h  Marija, Avguštin in sorodniki Molk, Rovtarske Žibrše 9
sobota, 8.9.  
Prva duhovniška

Rojstvo device Marije, praznik ali Mali Šmaren
  8h  Jože in Marija Žakelj, Rovtarske Žibrše 22
19h  Stanislava Menard, dano od Loštrekovih

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

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Najhujša nesreča pri njem je bila, da je imel mamo sicer pobožno katoličanko, očeta

pa zagrizenega brezverca. Bilo je šest fantov. Leon se je rodil 6. julija 1816. Oče jih je
vzgajal  zelo strogo. Ob nedeljah so morali  vsi  k maši,  sicer je pela palica.  Že pri
štirinajstih so se iz strahu pred očetom sicer odpravili k maši, vendar niso šli v cerkev,
temveč k reki kadit in pohajkovat. Kako bi mogli resno jemati vero, ki jim jo oče
vsiljuje, sam pa nanjo nič ne da? Ko je nekoliko odrastel in se je prepričal, da oče
nikoli ne gre v cerkev in da nikdar ne moli, si je mislil: vera ni za moške, temveč za
ženske in otroke.

Z osemnajstimi leti  se je ravnal po zgrešenem načelu: »Uživaj,  dokler si mlad!«
Zavrgel je vse verske navade in postal zelo zagrizen sovražnik Boga in Cerkve. Sam
prizna: »Zgodaj sem izgubil  vero. Vihar prirojenih strasti  je prinesel vse drugo. V
določeni dobi je bilo sovraštvo do Jezusa in njegove Cerkve edina misel in najbolj
žgoča strast.«

Materine  molitve  so  mu  izprosile  rešitelja.  To  je  bil  prijatelj,  pesnik  Barbey  ď
Aurevilly,  ki  je  redno  hodil  k  maši  in  se  s  svojim  mladim  oboževalcem  veliko
pogovarjal o veri. Ledena skorja nevere okrog Leonovega srca se je tajala, ko je 29.
Junija 1869 pokleknil v spovednico, na kar je začel res novo življenje. Pa ni ostal pri
sebi, ampak je začel spreobračati druge in jih prepričeval o resničnosti katoliške vere.
Kot pisatelj  je mnoge svoje sodobnike pripeljal do vere vse do smrti 3. Novembra
1917.

Ministriranje:
Teden od 2.9. do 30.12. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 30.12. do 30.12. Pia Skvarča in Blaž Skvarča
                                                                               

23. Nedelja med letom - katehetska
Evangelij: JEZUS POMAGA BOLNIKOM                                                         Mr 7,31-37
Evangelij po Marku

  Mašni nameni od 9.9.2012 do 16.9.2012:
nedelja, 9.9. 7:30h - za farane

10h  Marija Senčur, godovna, Rovte 138
ponedeljek, 10.9. Sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik

19h  Ana Peterlin, dano iz Prevoj
torek, 11.9. 19h  Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162
sreda, 12.9. Ime Marijino, god

19h  Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a
četrtek, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

19h  starši Jereb in brat Pavel, Rovte 132
petek, 14.9. Povišanje Svetega Križa, praznik

19h  Tilka Rupnik, obletna, Rovtarske Žibrše 17
sobota, 15.9. God žalostne Matere božje

  8h   Ludvik Bizjan, obletna, Petkovec 26a
17h – za srečen zakon

nedelja, 
16.9.

24. Nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatov
7:30h – za farane
10h   Evstahij Ambrožič, obletna in Marjanca, Rovtarske Žibrše 28

Verouk v veroučnem
   letu 2012/13 

Razred Dan Ura

1.r. Sobota 9h

2.r. Ponedeljek 16h

3.r. Ponedeljek 15h

4.r. Petek 16h

5.r. Petek 15h

6.r. Torek 15h

7.r. Četrtek 15h

8.r. Četrtek 16h

9.r. Torek 16h

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1, od 1.9. do 7.9. sk. 2, od 8.9. do 14.9. sk. 3, od 15.9. do 21.9.

ZAHVALA
Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem,
ki ste kakorkoli pomagali pri Farnem srečanju bolnih,
invalidov in ostarelih preteklo nedeljo 26. 08. 2012,
tako vsem, za sodelovanje pri sveti maši:  Voditelju
g.  patru magistru Silvu Šinkovec, našemu gospodu
župniku.  Vsem bralkam beril,  prošenj,  uvoda  pred
Očenašem  in  pozdravom  miru.  Pevcem  mešanega
pevskega  zbora  župnije  Rovte  in  organistu  Janezu
Treven.   Vsem dobrotnikom za podarjeno pecivo in
pijačo,  ter   za  narezke.  Vsem, ki  ste pomagali  pri
strežbi in sodelovali pri kulturnem programu.
 Predsedniku  krajevne  skupnosti  gospodu  Viktorju
Trčku  za  pozdravne  besede,  Gospodu  Jožetu
Grdadolnik  za  zahvalo  Župnijski  Karitas  Rovte  v
imenu vseh udeležencev.
 Prav lepa hvala vsem, ki ste se tega srečanja tudi
udeležili.
Rovte, 31. 8. 2012.             Župnijska Karitas Rovte



Ostala oznanila:
*  V  ponedeljek  3.9.  po  večerni  maši  je  v  veroučni  učilnici  priprava  na

zakrament svetega Krsta. Starši prinesite k pripravi rojstni list otroka in družinsko
knjižico, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz druge župnije.

* Na prvi petek v septembru 7.9. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal
bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo pred najsvetejšim zmolili
litanije Srca Jezusovega in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

*  Na prvo soboto v mesecu obhajamo praznik rojstva Device Marije ali Mali
Šmaren.  Sveti  maši  bosta  ob  8h  in  19h. Po  večerni  maši  bomo  pred
izpostavljenim Najsvetejšim zmolili litanije Matere božje, prosili za nove duhovne in
redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
Na ta Marijin praznik je na Brezjah tudi molitveni dan za duhovne poklice
pod geslom: „Sveta vera bodi vam luč“. Ob 10:30h bo somaševanje, ki ga bo
vodil nadškof dr. Anton Stres. Po maši bo za vse ministrante srečanje z gospodom
nadškofom.  Molitev  za  nove  duhovne  poklice  je  skrb  vsakogar,  ki  hrepeni  po
odrešenju.

* V ponedeljek 10.9. pričnemo v novem pastoralnem letu, ki je razglašeno za
leto vere z rednim veroukom. Spored si ogled si oglejte v tiskanih oznanilih
in na oglasni deski. Veroučenci vstopajte v veroučno učilnico v copatih, brez
žvečilnih gumijev in brez mobitelov.

* V soboto 15.9. je srečanje mladih v Stični – Stična mladih 2012 – več kot le festival
– pod geslom „Veselite se v Gospodu zmeraj“!(Flp 4,4). Srečanje se bo pričelo z
zbiranjem  ob  9h,  nato  bo  molitev  pred  Najsvetejšim,  spovedovanje,  delo  po
delavnicah, priprava na sveto mašo, ob 14:15h sveta maša. Ob 17:30h sklep. Za
srečanje se fantje in dekleta prijavite v župnišče, da vem zaradi  prevoza. Več o
poteku srečanja najdete na spletni strani: http://www.sticna.net ali v Družini.

* V nedeljo 16.9. ob 10h je sveta maša za otroke. Starši z otroci od četrtega leta
dale zberite v veroučni učilnici 15 minut pred mašo.

*  Štiriindvajseta nedelja med letom, 16.9. je nedelja svetniških kandidatov.
Praznovali jo bomo v ljubljanski stolnici ob 16h s sveto mašo. Molili bomo za
škofa  Friderika  Baraga,  Janeza  Frančiška  Gnidovca,  nadškofa  Antona  Vovka  in
duhovnika  Andreja  Majcna  SDB.  V  ospredju  bo  lik  božjega  služabnika  nadškofa
Antona Vovka. Ob 15h bo v cerkvi molitev Rožnega venca obogatena z odlomki iz
spisov  in  pridig  nadškofa  Vovka.  Ob  16h  bo  somaševanje  slovenskih  škofov  in
duhovnikov vodil ljubljanski nadškof msgr., dr. Anton Stres. Po končani sveti maši
bo v stolnici še slovesna akademija. K slovesnosti ste vabljeni vsi verniki.

* V ponedeljek 17.9. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane Župnijske Karitas.

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

2.9. Ana in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Helena Rupnik
8.9. ob 8h Cilka Jereb in Marija Lukančič ob 19h Marja Čuk in Metka Bogataj
9.9. Vilma Kunc in Matjaž Gnezda Karin Hladnik in Marijana Kunc
16.9. Marjana Kavčič in Tadeja Gnezda Lovro in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za september Marja Čuk   

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

Oznanila od 2.9.2012 do 16.9.2012, Leto VIII. št. 18

BREZ SMISLA ZA ODPOVED IN PRAVE VZGOJE 
Kitajska modrost pravi:«Največji  greh očeta je: braniti  svoje otroke, ne da bi jih

vzgajal:« To pomeni, da še ni storil vsega tisti oče, ki je otrokom zgradil novo hišo, jim
priskrbel  obleko  in  hrano  in  vse  šolske  potrebščine.  Čeprav  bi  tudi  kaj  od  tega
manjkalo,  vendar  ne  sme  manjkati  najvažnejše:  verska  vzgoja,  ki  bo  pomagala
otrokom , da bodo pošteni državljani, oziroma krajani in kristjani.

Slovenska modrost pravi takole: »Kjer oče kaznuje, mati pomiluje, vzgoja taka, je
prazna tlaka«. To pomeni, da niti vzgajati ni zadosti, ampak je treba pravilno vzgajati.
Veliko je takih staršev, ki sploh ne vzgajajo svojih otrok, ki jih niti dobro ne poznajo,
saj zanje nimajo nič časa. Med tistimi starši, ki pa otroke vzgajajo, je pa malo takih, ki
bi znali prav vzgajati. Gornji pregovor jasno pravi, da morata oče in mati složno in
odgovorno vzgajati svoje otroke. Drug drugega morata pri vzgoji podpirati, ne pa drug
drugemu podirati, kar eden zgradi.

Če hočemo, da bo vzgoja verska, ker »jabolko ne pade daleč od drevesa«, spet pravi
slovenski pregovor. Starša naj si še posebej prizadevata, da bosta dajala dober zgled
lepega Krščanskega življenja.  Potem bodo tudi  lepe besede obrodile  sadove.  Kako
čudovite  uspehe  sta  žela  starša  Slovenskega  rojaka  in  poznejšega  svetniškega
Krščanskega škofa Antona Mahniča. Mati je poromala na Sveto Goro, ko ga je še pod
srcem nosila in ga posvetila Mariji. Ko je umiral Mahničev oče, je sinu duhovniku dejal:
»V nebesih se bomo videli«. Takšni starši res lahko krščansko vzgajajo.

 Evangelij je zelo zahteven za vsakogar: za vzgojitelja in za vzgajenca. »Če hočeš
biti zares Kristjan, stvari ne smeš jemati na lahko, moraš jih živeti. Živeti pa včasih
pomeni plavati proti toku, se truditi. Seveda pa je ta razloček: veren človek ve, kakšen
smisel ima vse to; ve komu je podaril vse svoje zaupanje; tisti, ki ne veruje, pa vidi
morda pred seboj mrak in ga ne podpira tako močno upanje!« (Viktorio Messori v:
Iskalci in pričevalci). Tak spreobrnjenec ni bil le časnikar Messori, ampak tudi mnogi
drugi, na primer Leon Bloy, katerega so napadali enako somišljeniki katoličani, kot tudi
nasprotniki in brezbožniki, ker je bi preveč dosleden.                                        >>


