
26. Nedelja med letom – Mihelova nedelja 
Evangelij: SPREJEMAJMO VSE, KI NISO PROTI NAM                     Mr 9,38-43.45.47-48

 Evangelij po Marku

Mašni nameni od 30.9.2012 do 06. 10. 2012:
nedelja, 
30.9.

Sv. Hieronim, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h   Vinko Slabe, Petkovec 16

ponedeljek, 1.10. Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena 
učiteljica, začetek rožnovenske pobožnosti
18h na Petkovcu  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21

torek, 2.10. Sv. angeli varuhi, god
18h  starši in Jožefa Skvarča, Rovte 50

sreda, 3.10. 18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125
četrtek, 4.10. Sv. Frančišek Asiški, redovnik

18h  Frančiška Celarc, osmi dan, Petkovec 34
Prvi petek, 5.10.  Sv. Marija Favstina Kowalska

18h  Franc Kavčič, godovna in za vse  Godobovske, Petkovec 8
sobota, 6.10.  
prva duhovniška

Celodnevno češčenje SRT in KRVI
Sv. Bruno, duhovnik
  8h – po namenu prvih sobot, Rovte 57 
10h  starši Jereb in brat Pavel, Rovte 132 
17h  Anica Slabe, trideseti dan, Petkovec 32

(Nadaljevanje iz prve strani)

Z značajni, globokoverni Maksimiljan je kljub grožnjam ostal zvest Kristusu. Zato
ga je Eulasius dal obglaviti leta 305. Legenda pripoveduje, da je na kraju, kjer se je
glava  mučenca  dotaknila  tal,  začel  izvirati  studenec.  Na  tem  mestu  so  kasneje
Kristjani  postavili  kapelico,  vodi,  ki  je  tu  izvirala,  pa  pripisovali  zdravilno  moč.
Njegovo truplo so verniki na skrivaj pokopali  ob mestnem obzidju, to je tam, kjer še
danes stoji mala cerkvica Sv. Maksimiljana. V tej cerkvi je bil dolgo časa naslednji
napis:  »Truplo  sv.  škofa in  mučenca Maksimiljana  je  škof  sv.  Rupert  po  naročilu
cesarja Henrika odpeljal  v Passau. Ta mučenec je spreobrnil  mnogo nevernikov h
Kristusu in v svojem rodnem mestu sprejel mučeniško krono«.

Ob preseljevanju narodov  je mnogo rimskih prebivalcev  s cerkvenimi predstavniki
vred pobegnilo iz naših krajev proti jugu. Ugotovljeno je, da so se škofje iz Noriške  in
Panonske pokrajine ustavili v Istri. Po vsej verjetnosti so ti zanesli  češčenje svetega
Maksimiljana tudi v naše primorje. Častili so ga v Piranu in Kopru in polagoma v Istri.

Pri  nas je češčenje sv. Maksimiljana najbolj  znano  in priljubljeno v mariborski,
sedaj  v  celjski  škofiji.  Mnogim  varuhom je  krstni  zavetnik.  Blaženi  Anton  Martin
Slomšek mu je posvetil drugi letnik svojih Drobtinic leta 1874 s posebno svetnikovo
sliko nad celjskim mestom in s pesmijo, ki  jo je sestavil  Luka Jeram. Prvi  njegov
življenjepis je izšel v našem jeziku leta 1815. Napisal ga je profesor J. A. Zupančič.
Tega svetnika upodabljajo v škofovskih oblačilih s pastirsko palico ali križem v levici,
s palmovo vejo ali mečem v desnici.

27. Nedelja med letom – Rožnovenska nedelja
Evangelij: KAR JE BOG ZDRUŽIL NAJ ČLOVEK NE LOČI                            Mr 10,2-12

Evangelij po Marku

  Mašni nameni od 7.10.2012 do 14.10.2012:
nedelja, 
7.10.

Rožnovenska Mati Božja, god
Začetek „TEDNA ZA ŽIVLJENJE“
7:30h - za farane
10h – v zahvalo Materi Božji
14h – Rožnovenska pobožnost (rožni venec in litanije z blagoslovom)

ponedeljek, 8.10. 18h  Marija Šebal. Osmi dan, Rovte 104c
torek, 9.10. Sv. Janez Leonardi, duhovnik 

18h  Alojzij Malavašič, godovna, Rovte 51
sreda, 10.10. 18h  starši Kunc, Rovte 124
četrtek, 11.10. Začetek „LETA VERE“ (od 11.10.2012 – 24.11.2013)

18h  Ivan Mezek, trideseti dan, Rovte 25a
petek, 12.10. Sv. Maksimiljan Celjski, mučenec

18h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
sobota, 13.10.    8h vse  Kavčič, Rovte 12

18h – za srečen zakon
nedelja, 
14.10.

28. Nedelja med letom
7:30h – za farane
10h   Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožnovenska pobožnost (rožni venec in litanije z blagoslovom)

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

30.9. Ana in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Marijana Kunc
6.10.   8h - Marjana Kavčič in Jakob Skvarča

10h - Metka Bogataj in Klemen Jereb
17h - Lovro Skvarča in Jerneja Kunc

7.10. Veronika Kavčič in Franja Tušar Tadeja Gnezda in Karin Hladnik
14.10. Jakob Skvarča in Vilma Kunc Branka Jereb in Helena Rupnik

Pogrebne maše za oktober Marija Lukančič

Ministriranje:
Teden od 30.9. do 7.10. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Alen Bogataj
Teden od 7.10. do 14.10. Jerica Cigale in Beti Reven

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 29.9. do 5.10. sk. 6, od 6.10. do 12.10. sk. 7, od 13.10. do 19.10.



Ostala oznanila:
* Na 26 nedeljo med letom 30.9. obhajamo Mihelovo nedeljo – farno

žegnanje. Zato ste to nedeljo še posebej vabljeni k svetim mašam. Naj nas
ta nedelja poveže med seboj in v veri ob srečanju s sorodniki, prijatelji in
znanci. Pri obeh mašah bo darovanje za potrebe cerkve. 

* V ponedeljek 1.10. začenjamo mesec oktober, mesec, ki je posvečen
molitvi Rožnega venca. Molili ga bomo tako kot doslej, pred sveto mašo,
ob nedeljah pa ob 14h v rožnovenski pobožnosti. Prav je, da tudi po naših
družinah molimo to svetopisemsko molitev, vsaj kakšno desetko.
Prvi dan meseca oktobra, ko goduje sv. Terezija deteta Jezusa, bo
sveta maša v cerkvi sv. Hieronima na Petkovcu ob 18h.

* Delavniške maše bodo z mesecem oktobrom ob 18h. 

*  V  torek  2.10.  ob  20h  ima  srečanje  v  veroučni  učilnici  zakonska
skupina.

* Za prvi petek v oktobru 5.10. bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal  bolne in starejše po domovih. Po večerni  maši  bomo zmolili
litanije  Srca  Jezusovega  s  posvetilno  molitvijo  in  prejeli  blagoslov  z
Najsvetejšim.

*  V  soboto  6.10.,  ki  je  prva  v  mesecu  oktobru,  imamo  v  župniji
Celodnevno  češčenje  Svetega  Rešnjega  telesa  in  Krvi.  Svete  maš
bodo ob 8h,  10h in 17h.  Prilika za sveto spoved bo dopoldne od
7,30h do 11h in popoldne od 15h do 18h. Ob 16h bo molitvena ura
pred Najsvetejšim. Vzemite  si  čas in  se  udeležite  svete  maše ter  tudi
zasebne molitve pred najsvetejšim.

* V četrtek 11.10.  bo papež Benedikt  XVI razglasil  leto  vere,  ki  ga bomo
obhajali  do  24.11.2013.  v  tem  času,  naj  bi  poglabljali  svojo  vero,  jo
spoznavali in utrjevali ob molitvi, branju in premišljevanju Svetega pisma,
pa tudi ob raznih življenjskih preizkušnjah, ob obiskovanju svete maše itd.
Sv. Pavel je zapisal: „Vera je prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo“. 

* V nedelo 14.10. popoldne bo ob 14h blagoslov dveh novih spovednic,
ki bo združen z bogoslužjem božje besede in rožnovensko pobožnostjo. Več
o spovednicah si preberite na listu ki je priložen tiskanim oznanilom.

* Spominska sveta maša na Teharjah bo v nedeljo 7.10. ob 11h. Odhod
avtobusa iz  Rovt ob 7h.  Cena je  19€.  Prijavite  se  na podjetju  Tehnojur
d.o.o. - Jur Bus, tel: 041 721-997

* V nasajenem cerkvenem gozdu v Lisičju je treba posekati kar precej
nasajenih smrek, ker so pregosto nasajene in ne delajo debeline. Za
soboto  13.10.  je  predvideno  redčenje  gozda.  Za  sečnjo  pokličite
ključarja Petra Istenič na tel: 041 354-273

  

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

Oznanila od 30.9.2012 do 14.10.2012, Leto VIII. št. 20

MAKSIMILJAN CELJSKI, škof in mučenec
Naši kraji  so pred preseljevanjem narodov, pred prihodom Slovencev na sedanje

ozemlje, pripadali mogočni rimski državi. To je bila razdeljena v province ali pokrajine.
Pokrajino  Norik  je  obsegala  poznejšo  Zgornjo  in  Spodnjo  Avstrijo,  vzhodno
Tirolsko,Koroško in večji del Štajerske. Že v rimski dobi so bila znana mesta: Ptuj,
Celje,  Ljubljana,  Gospa  Sveta  Lorch.  Prvotni  prebivalci  Kelti  in  Iliri  so  se  morali
podrediti  rimski  oblasti.  Poleg njih  so  se  v mestih  začeli  naseljevati  rimski  vojaki,
uradniki in trgovci. Nekateri novi priseljenci so že bili Kristjani. Ti so tudi prvi začeli
širiti  krščanstvo,  že štiristo let pred prihodom Slovencev. V mestih so bili  škofijski
sedeži. Znan je škof Sv. Viktorin, ki je umrl mučeniške smrti leta 303. Okoli leta 1260
je neznani pisec opisal življenje Sv. Maksimiljana Celjskega, ki v podrobnostih seveda
ni zgodovinsko zanesljivo, je pa skozi vsa poznejša stoletja rabilo za podlago češčenje
tega Kristusovega pričevalca.

Po tem opisu je bil Maksimiljan rojen v prvi polovici 3. Stoletja, med leti 226 in 236
v Celju.  Njegovi  starši  so bili  premožni Kristjani  latinskega rodu. Že od njih se je
navzel srčne plemenitosti in verske zavzetosti. Vzgajal in krščansko izobraževal pa ga
je tudi duhovnik  Oramius. Po smrti staršev je podedoval veliko premoženje, vendar
ga to ni privezalo na posvetno življenje.  Dediščino je razdelil med siromake. Sužnjem,
ki so služili  njegovim staršem, je podelil  prostost. Poromal je v Rim, kjer je postal
duhovnik, V duhovniškem poklicu se je tako oblikoval, da ga je papež Sikst II. (257-
258) posvetil  v škofa in ga poslal v njegovo domovino, v Norik, oznanjat Kristusov
nauk. Kot škof se je naselil v Laureacu, ob izlivu  Amiže v reko Donavo, ki je bilo zdaj
glavno mesto Norika.  Sedaj se ta kraj  imenuje Lorsh. V tem mestu je bilo mnogo
kristjanov, katerim je bil duhovni oče in pomočnik v njihovih stiskah.

Prišel je tudi v svoje rodno mesto Celje (Celeia) oznanjat Kristusa. Rimski sodnik v
Celju Eulasius ga je nagovarjal, naj preneha s svojim oznanjevanjem in naj se priključi
državni, poganski veri. To naj bi pokazal tako, da bi v templju zažigal kadilo v čast
vojnemu bogu Marsu.                                                                                    >>


