
 12. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT                                       Lk 9,18-24

Evangelij po Luku

  Ko je bil nekoč v molitvi na samem, so bili z njim učenci in povprašal jih je: »Kdo, pravijo 
množice, da sem?« Oni so odgovorili: »Janez Krstnik; drugi: Elija; drugi pa, da je vstal kateri 
izmed starih prerokov.« Rekel jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Peter in rekel:
»Božji maziljenec.« On pa jim je strogo prepovedal to komu praviti in je povedal: »Sin človekov 
mora veliko trpeti in biti zavržen po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih in biti umorjen 
in tretji dan vstati.« Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se sam sebi odpove in 
vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, 
kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo rešil.    

 Mašni nameni od 23.6.2013 do 29. 06. 2013:
nedelja, 
23.6.

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

ponedeljek, 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik
19h  Slavko Pivk, Rovte 32

torek, 25.6. Sv. Viljem, opat; Dan državnosti
19h  Slavko Skvarča, Rovte 85a   

sreda, 26.6. 19h  Jože Jesenko, osmi dan, Rovte 34
četrtek, 27.6. Sv. Ema Krška, kneginja

 19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22
petek, 28.6.  Sv. Irenej, škof in mučenec

19h  Stanislav Bolčina, obl. in Frančiška Pivk, obl., Rovte 59
sobota, 29.6. Sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik

 8h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
 18h  starši Pivk, obletna, Petkovec 20

************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Tomažu se imamo zahvaliti za čudovite Kristusove besede o veri, izrečene

njemu, prav tako kakor nam. Kakor on, tako tudi mi ne bomo postali verni
po tem, da sami premagamo svojo ne vero, marveč s tem, da Kristus s svojo
besedo, z besedo svoje moči in milosti premaga našo nevero.

Prastaro  izročilo  poroča  o  Tomaževem  delovanju  v  Indiji  in  njegovi
mučeniški smrti v Madrasu v južni Indiji. Tam so ga okoli leta 67 usmrtili z
mečem  ali  sulico.  Legende  o  njem  poročajo,  da  se  je  po  Jezusovem
vnebohodu napotil  v Azijo in postal  apostol  Azije.  Iz  Indije  so svetnikove
kosti prenesli v Edeso, od tam pa v 13. stoletju na otok Kios v Egejskem
morju, od tam pa v Ortono, kjer še danes počivajo.

Svetega  Tomaža  častijo  kot  svojega  zavetnika  arhitekti,  zemljemerci,
geometri,  zidarji,  kamnoseki  in  tesarji.  Upodabljajo  ga  s  sulico  in  kotno
mero, dotikajočega se Kristusovih ran. Na slovenskem je kar nekaj cerkva
posvečenih njemu v čast, pa tudi ljudske pesmi ga omenjajo.               >>

13. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV                                          Lk 9,51-62

Evangelij po Luku  

 Ko pa so se dopolnjevali dnevi, ko bi bil vzet v nebo, se je tudi sam namenil iti v Jeruzalem. In
poslal je pred seboj glasnike; ti so šli in stopili v samarijsko vas, da bi mu pripravili prenočišče. Pa
ga niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla:
»Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pride ogenj z neba in jih pokonča?« Toda obrnil se je in ju
posvaril: »Ne vesta, kakšnega duha sta; Sin človekov ni prišel življenj uničevat, ampak reševat.«
In odšli so v drugo vas. Ko so šli po poti, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli
pojdeš.« Jezus mu je odgovoril: »Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda, Sin človekov pa
nima, kamor bi glavo naslonil.« Drugemu je pa rekel: »Hôdi za menoj!« Ta je dejal: »Gospod,
dovoli mi, da prej grem in svojega očeta pokopljem.« Toda rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi svoje
mrtve pokopljejo, ti pa pojdi in oznanjaj božje kraljestvo!« Še drug mu je rekel: »Hodil bom za
teboj, Gospod; toda dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel:
»Nihče, kdor roko položi na plug in se ozira nazaj, ni pripravljen za božje kraljestvo.« 

    Mašni nameni od 30.6.2013 do 7.7.2013:
nedelja, 30.6.  7:30h – za farane

10h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9
ponedeljek, 1.7.  19h  Darja Mlinar in vsi  Zalejški, Rovte  2a
torek, 2.7. 19h  Matevž Lukančič, obletna, Rovte 127
sreda, 3.7. Sv. Tomaž, apostol, praznik

19h  Zofija Kavčič, obletna Rovte 12
četrtek, 4.7. Sv. Urh, škof

19h   Erna Košir, dano od krstne botre
Prvi petek, 5.7. Sv. Ciril, menih in sv. Metod, škof,

     slovanska apostola, sozavetnika Evrope, 
     glavna zavetnika nadškofije, slovesni praznik
19h  starši Logar in sorodniki, Rovte 133

sobota, 6.7. 
Prva duhovniška

Sv. Marija Goretti, devica in mučenka
  8h  Slavka Novak, dano iz Podlipe

nedelja, 7.7. 14. Nedelja med letom, zunanja slovesnost praznika 
sv. Cirila in Metoda – nedelja Slovencev po svetu,
smrtni dan (1963) božjega služabnika Antona Vovka

7:30h – za farane
10h  iz družine Oblak -Medved, obletna, Petkovec 15

*************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Njegovo legendarno smrt kaže v Žirovnici  na Gorenjskem freska iz  prve

polovice  15.  stoletja.  S  Tomaževim  godom je  bilo  povezanih  tudi  mnogo
ljudskih običajev. V letu vere tudi mi izpovejmo vero v Jezusa, kakor Tomaž:
»Moj gospod in moj Bog!«



Ostala oznanila:
* Veroučenci oddajte podpisana veroučna spričevala do konca meseca junija v

cerkvi po mašah ali v poštni nabiralnik na župnišču. Tisti, ki jih še niste prišli
iskat, storite to čim prej. Nekateri jih niste dobili, ker niste oddali zvezkov za
domače naloge ali liturgičnih zvezkov, zaradi vpisa ocen v spričevalo.

* V soboto 29.6. praznujemo praznik apostola sv. Petra in Pavla. Sveti 
maši bosta ob 8h in 18h. To je tudi dan posvečenja novih duhovnikov – 
novomašnikov. Slovenska Cerkev se sooča s pomanjkanjem duhovnih 
poklicev, zato je prav, da molimo za nove duhovne poklice. Jezus pravi: 
»Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev«. Pušica 
današnjega praznika ali »Petrov novčič« je namenjena za Cerkev v Rimu.

* Prvi petek v mesecu juliju 5.7. bom v dopoldanskem času obhajal 
bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega s po posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Ker 
je ta dan praznik  slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda se v večjem 
številu udeležite svete maše.

* Na prvo soboto 6.7. bomo po maši zmolili litanije Matere božje in 
molili za nove duhovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

**************************************************************
Poživite češčenje Najsvetejšega vsak četrtek pol ure pred sveto mašo.
**************************************************************
Letošnji novomašniki iz ljubljanske nadškofije so: 
Marko Mohor Stegnar iz župnije Dob, nova maša 7. julij ob 10h
Martin Golob iz župnije Šmartno pri Litiji, nova maša 30. junij ob 9h
Branko Setnikar iz župnije Polhov Gradec, nova maša 7. julij ob 10h
*************************************************************
   Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
23.6. Tadeja Gnezda in Cilka Jereb Pia Skvarča in Klemen Jereb
29.6. ob 8h Marija Lukančič in Franja Tušar ob 18h Veronika in Marjana Kavčič
30.6. Metka Bogataj in Jakob Skvarča Helena Rupnik in Mojca Skvarča
7.7. Marja Čuk in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Branka Jereb

Pogrebne maše za junij Mojca Skvarča
Pogrebne maše za julij Cilka Jereb

   Ministriranje:
Teden od 23.6. do 30.6. Ambrož Cigale
Teden od 30.6. do 7.7. Martin Kavčič in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 22.6. do 28.6. sk. 20, od 29.6. do 5.7. sk. 21, od 6.7. do 12.7.

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

Oznanila od 23.6.2013 do 7.7.2013, Leto IX. št. 13

SVETI TOMAŽ, APOSTOL

Nevernega Tomaža bi  lahko imenovali   svetnika  današnjega časa.  Prizor
nezaupanja,  o  katerem nam poroča evangelij,  bi  utegnil  zbuditi  v  človeku
misel, da je bil dvomljivec, boječnež in svojeglavec, če ne bi evangeljskega
poročila spoznali  v njem enega najsamostojnejših in naj odličnejših iz med
dvanajsterih  apostolov.  V  tem,  ko  vsi  drugi  apostoli  skušajo  pregovoriti
Jezusa,  naj  ne gre  v Jeruzalem,  ker  so vedeli,  da  mu strežejo  farizeji  po
življenju, jim je Tomaž skušal pregnati to skrb z pogubno besedo, preprosto, a
prav zato tako sijajno: »Pojdimo še mi, da z njim umrjemo«.

O apostolu Tomažu ne vemo mnogo. Bil je eden izmed zvestih učencev, ki
ni  zapustil  svojega  učitelja.  Z  enajstimi  drugimi  ga  je  Jezus  poklical  za
apostola,  v  najožji  krog  učencev,  med  dvanajstere,  ki  naj  bi  predstavljali
dvanajst rodov Izraelovih. Evangelisti omenjajo Tomaževo ime zraven Jakoba,
Alfejevega  sina,  zraven  cestninarja  Mateja  in  zraven  Filipa.  Pri  prvih  treh
evangelistih ne izvemo o njem nič natančnega.

Več nam o Tomažu pove Janezov evangelij. Z enim samim stavkom nam
pokaže prikupnost tega apostola. V vstalega Kristusa ni hotel verjeti, dokler se
ni  srečal  z  njim.  Postal  je  simbol  za vse rodove poapostolskih  časov,  tudi
sedanjih časov, simbol človeka, ki dvomi, okleva in se težko odloči za vero, ko
pa se odloči, jo sprejme z vso vdanostjo in zvestobo.

Tomaževe besede: »Pojdimo še mi, da z njim umrjemo« (Jan 11,16) se
nam prvi hip zdi, da jih je spregovoril iz občutka ne moči in vdanosti v usodo.
A povedo nam več. Označujejo nam Tomažev značaj, njegovo vero v Jezusa,
v njegovo popolno pripravljenost, da gre, če je potrebno, tudi po poti križa in
v smrt. Morebiti so prav zaradi te odločnosti nekateri sklepali, kot je razvidno
iz Tomaževih apokrifnih spisov, ki poročajo o njegovem čudežnem delovanju
prav do daljne Indije, da je bil Jezusov bližnji sorodnik, nekak njegov dvojček,
ker mu je bil podoben po zunanjosti in usodi.                                       >>


