
 10. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUS OŽIVI MLADENIČA IZ NAIMA                          Lk 7,11-17

Evangelij po Luku

 Nato je šel v mesto, z imenom Naim, in z njim so šli njegovi učenci in mnogo ljudstva. Ko pa se 
je približal mestnim vratom, glej, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova; in z 
njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. Ko jo je Gospod videl, se mu je v srce zasmilila in ji je rekel: 
»Ne jokaj!« In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosivci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, 
rečem ti: Vstani!« In mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi materi. In vse je obšel 
strah in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami« in »Bog je obiskal svoje 
ljudstvo«. In ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici   

 Mašni nameni od 9.6.2013 do 15. 06. 2013:
nedelja, 9.6. Efrem Sirski, diakon in mučenec

7:30h – za farane
10h  Stanislava Menard, obletna, Rovte 66

ponedeljek, 10.6. 19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51
torek, 11.6. Sv. Barnaba, apostol

19h  Jožefa Merlak, trideseti dan, Rovte 105     
sreda, 12.6. 19h  starši in bratje Mivšek, Rovtarske Žibrše 18
četrtek, 13.6. Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj

 19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
petek, 14.6.  19h  Pavle Lukan, obletna, Rovte 129
sobota, 15.6. Sv. Vid, mučenec

8h na Petkovcu - za odvrnitev hude ure

*************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)
Med leti 1225 in 1227 se je Anton zadrževal na apostolskih poteh v južni in

srednji Franciji, kjer je oznanjal Jezusov nauk in se boril proti krivoverstvu.
Pozimi leta 1231 je napisal slavne govore za svetniške praznike. Posredoval
je za spravo med mesti v Veroni. Ko je videl, da mu pešajo moči, je prosil,
naj  ga premestijo  v glavni  samostan svete Marije  v Padovo.  Umrl  je 13.
junija  1231. Že 30. maja 1232 je papež Gregor IX. Na podlagi  dognanih
čudežev Antona razglasil za Svetnika.

Sveti Anton je v latinščini napisal komentar k psalmom (278 razprav), ki je
doživel več izdaj. Sestavil je govore za nedelje in praznike. Seznam njegovih
Spisov je 750 strani. Zelo pomembna je v teh spisih njegova osebna razlaga,
saj razodeva bistrino duha globoko pojmovanje mistike.

Anton - »kladivo krivovercev« - je bil v pogovoru s heretiki nepremagljiv in
ne prekosljiv, vendar brez vsakršne nestrpnosti. Za spreobrnjenje heretikov
je  ustanovil  »bratovščino  kolumbancev«,  da  se  ne  bi  vrnili  v  zmote.
Odlikovala ga je globoka ljubezen do Križanega in Marije. V svojih govorih je
često grajal tudi napake duhovnikov in škofov, kadar so bili ti navzoči.

 >>

11. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUS odpusti spokorjeni grešnici                                             Lk 7,36-50

Evangelij po Luku  

 Prosil pa ga je nekdo izmed farizejev, da bi prišel k njemu na obed; in prišel je v farizejevo hišo in
sédel k mizi. In glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, je zvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, in
je prinesla alabastrno posodo dišečega olja; jokajoč je stopila od zadaj k njegovim nogam in mu s
solzami začela močiti noge; brisala jih je z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem.
Ko pa je farizej, ki ga je bil povabil, to videl, je rekel sam pri sebi: »Ko bi bil on prerok, bi vedel,
kdo in kakšna je ženska, ki  se ga  dotika:  da je grešnica.« Jezus pa se je oglasil  in mu rekel:
»Simon, nekaj ti imam povedati.« On pravi: »Učenik, povej!« »Neki upnik je imel dva dolžnika;
eden  mu je  bil  dolžan  petsto  denarjev,  drugi  pa  petdeset.  Ker  nista  mogla  plačati,  je  obema
odpustil.  Kateri  izmed  njiju  ga  bo  torej  bolj  ljubil?«  Simon  je  odgovoril:  »Menim,  da  tisti,
kateremu je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si sodil.« In obrnivši se k ženi je Simonu
rekel: »Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo: vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je s solzami
močila noge in brisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi; ta pa, odkar je prišla, ni nehala poljubljati
mojih nog. Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je z dišečim oljem mazilila noge. Zato ti povem:
Njeni mnogi grehi so odpuščeni, ker je mnogo ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.«
Njej pa je rekel: »Tvoji grehi so odpuščeni.« Tisti, ki so bili z njim pri mizi, so začeli sami pri sebi
govoriti: »Kdo je ta, ki celo grehe odpušča?« Ženi pa je rekel: »Tvoja vera te je rešila, pojdi v
miru!«

    Mašni nameni od 16.6.2013 do 23.6.2013:
nedelja, 16.6.  7:30h – za farane

10h  Marija in Jože Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
ponedeljek, 17.6.  19h  Katarina Reven, godovna in Tomaž Reven, Rovte  54
torek, 18.6. Sv. Marko in Marcelijan, mučenca

19h  Gašper Logar in starši, obletna, Rovte 41a
sreda, 19.6. 19h  Jakob Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
četrtek, 20.6. 19h   starši Jereb, brat Pavel in Ivanka, Rovte 133
petek, 21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

19h  Alojzij Kavčič, godovna in vsi  Godobolski, Petkovec 8
sobota, 22.6.   8h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35
nedelja, 23.6. 12. Nedelja med letom

7:30h – za farane
10h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

*************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Včasih  je  spovedoval  ves  dan,  ne  da  bi  kaj  užil.  Po  pričevanju  več

duhovnikov  je  imel  dar  bilokacije.  Govoril  je  s  tolikšnim  notranjim
prepričanjem,  da  so  poslušalci  imeli  vtis,  da  ga  neposredno  vodi  božje
navdihovanje. Njegove relikvije so v časteh v cerkvi Svetega Antona v Padovi,
ki  ima  pravice  papeške  bazilike.  Šteje  med  najbolj  priljubljene  svetniške
osebnosti in nebeške zavetnike v zahodnem krščanstvu.



Ostala oznanila:
* Veroučenci prinesite k verouku izpolnjene liturgične zvezke in 

zvezke za domače naloge.
* V soboto 15.6. ob 8h je sveta maša na Petkovcu v cerkvi sv. 

Hieronima. Maša je namenjena za odvrnitev hude ure. Pri tej maši je tudi 
blagoslov vode za kropljenje.

* V nedeljo 16.6. bo po obeh mašah v cerkvi razdelitev veroučnih 
spričeval. V tednu po tej nedelji pa bo spovedovanje veroučencev pred 
veroučnimi počitnicami.

* V sredo 19.6. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Proces načrtovanja v prihodnjih letih – Branko Cesnik, 
Naše poslanstvo št.46 str.37.

*************************************************************

Župnijska Karitas Rovte organizira že 19. romanje za bolne, invalide 
in starejše na Brezje, ki bo v soboto, 15.  junija 2013. 
Cena prevoza in kosila je 17€. 
Odhod avtobusa iz Rovt je v soboto 15. 6. ob 7. uri zjutraj.
Večernice bomo imeli v župniji Ljubljana – Podutik.
Prijave v župnišču po večernih mašah in po telefonu: 750-10-59 
ali Hieronim Kavčič, tel: 040 522-140 
*******************************************************
20. junija 1965 je v Argentini umrl izseljeniški duhovnik   msgr. Janez 
Hladnik. V Argentino je odšel l. 1936 za dušnega pastirja tamkajšnjih 
slovenskih izseljencev.  Tam je urejal in izdajal v slovenščini list »Duhovno 
življenje«. Msgr Janez Hladnik je postal najbolj znan po tem, da je s 
posredovanjem pri Argentinskem predsedniku Peronu odprl vrata Argentine 
številnim Slovencem, ki so v začetku maja 1945 v strahu za svoje življenje 
odšli iz domovine in potem životarili po begunskih taboriščih.
**************************************************************

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

9.6. Matjaž Gnezda in Marjana Kavčič Karin Hladnik in Metka Bogataj
16.6. Vilma Kunc in Veronika Kavčič Jerneja Kunc in Branka Jereb
23.6. Tadeja Gnezda in Cilka Jereb Pia Skvarča in Klemen Jereb

Pogrebne maše za Junij Mojca Skvarča

   Ministriranje:
Teden od 9.6. do 16.6. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 16.6. do 23.6. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 8.6. do 14.6. sk. 18, od 15.6. do 21.6. sk. 19, od 22.6. do 28.6.

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

Oznanila od 9.6.2013 do 23.6.2013, Leto IX. št. 12

SVETI ANTON PADOVANSKI

Sveti Anton, ki so ga pri krstu imenovali Ferdinand je bil rojen verjetno 15.
avgusta 1195 v Lizboni na Portugalskem, kot sin viteza Martina, ki je služil na
dvoru kralja Alfonza in matere Marije Taveira. Starši so mu že zgodaj umrli,
zato  o  njegovem življenju  do  petnajstega  leta  ni  ničesar  znanega.  Šele  s
petnajstimi leti ga najdemo v cerkveni šoli pri stolnici. Ferdinand se je naučil
latinščine,  arabščine  in  grščine,  ter  po  končani  šoli  vstopil  v  samostan  v
svojem rojstnem kraju. Tu je bil dve leti. Na njegovo željo so ga premestili v
Coimbro v samostan svetega Križa. Tu se je poglobil v študij svetega Pisma in
cerkvenih očetov, posebej svetega Avguština. Prior mu je zaupal tudi skrb za
bolnike. V Coimbriji je bil Ferdinand arhiniran. Verjetno je bilo to leta 1219.
Deloval je v dušnem pastirstvu. Tu je spoznal pot gorečih frančiškanov, ki jih
je bil sveti Frančišek poslal nad Mavre. Nekaj časa so se zadrževali v Coimbri,
kjer jim je kraljica poklonila kapelo svetega Antona Puščavnika na griču, vsem
pokritem z oljčnim gajem. Od tod so odšli v Sevillo, bili so izgnani in prišli v
Maroko,  kjer  so  umrli  mučeniške  smrti,  leta  1220.  Brat  kralja  Alfonza  je
njihovo  truplo  prepeljal  v  Coimbro.  Pokopali  so  jih  v  križnem  hodniku
avguštinskega samostana. To doživetje je Ferdinanda tako pretreslo, da je po
leti 1220 prosil za sprejem pri frančiškanih in si tu privzel ime Anton. Jeseni je
odšel v misijone, toda tam je resno zbolel in se pri tem notranje temeljito
spremenil. Zato je šel nazaj v Coimbro, da bi se pozdravil, toda vihar je ladjo
zanesel  na Sicilijo  v  mesto Messina.  Tu se je  Anton pridružil  frančiškanski
družini  v mestu.  V Assisiju  se je udeležil  frančiškanskega kapitlja  in  se tu
srečal s Frančiškom. Prosil ga je, da bi se smel učiti duhovnega življenja po
navodilih očeta Frančiška. Želel si je samote. Odšel je v bližnjo duplino in tako
spokorno živel nekako leto dni. Nato je šel oznanjat božjo besedo v bližnje
trge in vasi..                   

>>


