
 20. Nedelja med letom 
Evangelij: ZA JEZUSA SE JE TREBA ODLOČITI                                     Lk 12,49-53

Evangelij po Luku
Prišel sem, da vržem na zemljo ogenj, in kako želim, da bi se že vnel! Biti pa moram krščen s 
krstom in kako bridko mi je, dokler se ne izvrši. Ali mislite, da sem prišel, da prinesem na zemljo
mir? Ne, vam rečem, ampak razdor! Odslej jih bo namreč v eni hiši pet razprtih: trije se bodo 
razprli zoper dva in dva zoper tri; oče bo zoper sina in sin zoper očeta, mati zoper hči in hči zoper
mater, tašča zoper svojo snaho in snaha zoper taščo.«

 Mašni nameni od 18.8.2013 do 24. 08. 2013:
nedelja, 
18.8.

 7:30h – za farane
 10h  Marija in Ludvik Treven, godovna, Rovte 102

ponedeljek, 
19.8.

Sv. Janez Eudes, duhovnik
19h  Tomaž Reven, obl. in  Valentin Skvarča, obl., Rovte 54

torek, 20.8. Sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj 
19h  Draga in Jožefa Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

sreda, 21.8. Sv. Pij X, papež
19h  z družine Justin

četrtek, 22.8. God  Device Marije Kraljice
 19h  Miroslav Moljk, godovna, Rovtarske Žibrše 4

petek, 23.8.  Sv. Roza iz Lime, devica
19h  Vinko in Terezija Corn, obletna, Rovte 124

sobota, 24.8. Sv. Jernej, apostol
 8h  Ludvik Bizjan, godovna, Petkovec 26a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Po poznejšem izročilu je Jernej oznanjal evangelij  v Indiji,  Mezopotamiji,  Partiji,

Likaoniji, Veliki Armeniji, morda tudi v Egiptu. V začetku so ga nekaj časa spremljali
Andrej, Matej in Filip. Domnevajo, da je umrl mučeniške smrti v Armeniji v mestu
Abbanopolis, kjer so mu na ukaz kralja Astiaga živemu potegnili kožo s telesa, nato
ga obglavili ali križali. V 6. stoletju so svetnikove kosti prinesli na otok Lipari, v 9.
stoletju  so  jih  prenesli  v  Benevent,  od koder jih  je  leta  983 cesar  Oton III.  Dal
prenesti v Sv. Jerneju posvečeno cerkev ob Tiberi v Rimu. Svetnikovo lobanjo hranijo
od  leta  1238  kot  dragoceno  relikvijo  v  stolnici  v  Frankfurtu.  Nekaj  svetih  moči
apostola  Jerneja  so  že  v  dobi  Karla  Velikega  imeli  v  Aachenu,  kamor  so  od  14.
stoletja tudi Slovenci radi romali. Meščani iz Ljubljane in Kranja so imeli v Aachenu
poseben oltar svetega Cirila in Metoda in stalnega slovenskega duhovnika.

Svetega  Jerneja  Slovenci  radi  častijo,  posvečenih  mu  je  precej  farnih  in
podružničnih  cerkva.  Ponekod  je  Jernejevo  velik  kmečki  praznik.  Jernej  je  tudi
pomemben mejnik v jesenskem vremenu: Po vremenu svetega Jerneja, rada se vsa
jesen nareja, ali: Kakor sveti Jernej vremeni, se vsa jesen drži. Za svojega zavetnika
ga častijo knjigovezi, usnjarji, rokovičarji, strojarji, krojači, čevljarji, kmetje viničarji
in pastirji. Kličejo ga na pomoč pri živčnih boleznih in trganju.

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 17.8. do 23.8. sk. 4, od 24.8. do 30.8. sk. 5, od 31.8. do 6.9.

21. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS JE ODREŠENIK VSEH LJUDI                                           Lk 13,22-30

    Mašni nameni od 25.8.2013 do 1.9.2013:
nedelja, 25.8.  7:30h – za farane

10h – spominska slovesnost ob 20 letnici postavitve kapele za po 
vojni pobite nedolžne žrtve. 
Sveta maša za vse vojne in povojne žrtve iz župnije Rovte, 
somaševanje vodi prof. dr. Janez Juhant      

ponedeljek, 26.8.  19h  iz družine Modrijan, Rovte 96
torek, 27.8. Sv. Monika, mati sv. Avguština

19h – v čast Materi Božji za zdravje
sreda, 28.8. Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj 

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

19h  iz družine Pivk, Rovtarske Žibrše 35
petek, 30.8. 19h  iz družine Šemrov, Rovte 17
sobota, 31.8. Sv. Rajmund Nonat, redovnik

8h  Marjanca Lukančič, obletna in  Jože Lukančič, godovna  
Rovtarske Žibrše 16 

nedelja, 1.9. 22. Nedelja med letom, Angelska
Obletnica kronanja Marije pomagaj na Brezjah 
7:30h – za farane
 10h  Alojzij Kavčič, dano Štular – Podnart
 15h – v čast Materi božji za zdravje, mašuje p. Silvo Šinkovec

Srečanje bolnih, starejših in invalidov

 Veroučni učbeniki, delovni zvezki, dan in ura verouka v veroučnem 
letu 2013/14 je v spodnji tabeli

Razred Naslov delovnega zvezka Cena Dan Ura
1.r. Praznujemo in se veselimo DZV 6,00 € Sobota 9h
2.r. Praznujmo z Jezusom DZV 7,50 € Petek 15h
3.r. Hodimo z Jezusom Kat. 7,50 € Petek 16h
4.r. Pot v srečno življenje Kat. 7,60 € Četrtek 15h
5.r. Znamenja na poti k Bogu Kat. 7,60 € Četrtek 16h
6.r. Skupaj v novi svet Kat. 7,60 € Torek 15h
7.r. Kdo je ta? Kat.

DZV
8,00 €
3,50€

Torek 16h

8.r. Pridi sveti Duh Kat. 7,50 € Ponedeljek 15h
9.r. Pridi sveti Duh Kat. 7,50 € Ponedeljek 16h
 * Liturgični zvezek za vse razrede, cena 3€



  Ostala oznanila:
* V ponedeljek 19.8. ob 20h je srečanje za člane Župnijske Karitas.
* V nedeljo 25.8. ob 10h bo sveta maša z namenom: za vse vojne in 

povojne žrtve iz župnije Rovte. Spomnili se bomo vseh, ki so po vojni 
umrli neznano kje. Letos mineva 20 let od postavitve kapele za povojni 
pobite žrtve. Sveta maša bo ob prisotnosti drugih duhovnikov daroval prof. 
dr. Janez Juhant.
Ob tem dogodku Spominski odbor Farnih plošč župnije Rovte in KS 
Rovte vabi že v soboto 24.8. ob 19h v Dom Krajanov Rovte na 
odprtje razstave medvojnega in povojnega gradiva iz Rovt in na 
okroglo mizo z gosti. Nastopil bo tudi Domoljubni zbor pod 
vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
V nedeljo 25.8. po deseti maši bo pred kapelo kulturni program z 
znanimi govorniki. Vsi farani Rovt ste vabljeni na to slovesnost!
Prosimo vse gospodinje da za to priložnost napečete pecivo ali 
napravite narezek. To prinesite v soboto 24.8. od 14h do 17h v pevsko 
sobo v župnišče. Dobrodošla je tudi brezalkoholna pijača sokovi, voda ...

*  V tednu od  ponedeljka  26.8.  do  petka  30.8.  starši  pridite  vpisat
otroke k verouku od drugega do devetega razreda. Ob tej priliki boste
lahko  nabavili  katekizme,  delovne  in  liturgične  zvezke.  K  vpisu  prinesite
nazaj tudi veroučna spričevala. Urnik verouka si oglejte v tiskanih oznanilih
ali na oglasni deski v lopi, prav tako tudi seznam in cenik učbenikov.

* Vpis otrok v prvi razred verouka bo v soboto 31.8. dopoldne od 9h
do 11h. Starši prinesite k vpisu družinsko knjižico. Ob tej priliki boste za
otroke nabavili delovne in liturgične zvezke.

* Z rednim veroukom bomo pričeli v ponedeljek 9. 9. 2013.
*  1.  septembra,  na  Angelsko  nedeljo  Župnijska  Karitas  pripravlja

srečanje  za  bolne,  starejše  in  invalide.  Ob 15h bo v cerkvi  sveta
maša. Med njo bo možno prejeti zakrament bolniškega maziljenja.
Pred in med mašo bo tudi prilika za sveto spoved. Sveto mašo bo vodil in
daroval  p.  Silvo  Šinkovec.  Po maši  je  v  prizidku župnišča družabno
srečanje s pogostitvijo.

* Župnija Zaplana vabi v nedeljo 1. septembra ob 10h k sveti maši na Vranjih
pečinah.

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

18.8. Jakob Skvarča in Tadeja Gnezda Klemen in Branka Jereb
25.8. Cilka Jereb in Beti Reven Vilma Kunc in Matjaž Gnezda
1.9. Metka Bogataj in Veronika Kavčič Pia Skvarča in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za avgust Marija Lukančič

  Ministriranje:
Teden od 18.8. do 25.8. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 25.8. do 1.9. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

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

Oznanila od 18.8.2013 do 1.9.2013, Leto IX. št. 17

SVETI JERNEJ, APOSTOL
Jernej je bil eden izmed dvanajsterih Jezusovih učencev, apostolov, ki jih je

Gospod  izbral,  da  nadaljujejo  njegovo  delo.  Iz  Evangeljskih  knjig  in
Apostolskih del izvemo pravzaprav malo o njem.

Po  najnovejših  novozaveznih  raziskavah  je  istoveten  z  Natanaelom,  o
katerem nam pripoveduje evangelist Janez, da ga je Filip pripeljal  k Jezusu.
Ob  tem  prvem  srečanju  mu  je  Jezus  takoj  razodel  svoj  dar,  da  ve  za
skrivnosti, ko mu je izjavil, da ga je videl pod smokvinim drevesom, preden
ga je Filip poklical in mu ga predstavil. Natanael je bil doma iz Kane v Galileji,
kjer je Jezus naredil prvi čudež. Ko je Filip pripovedoval prijatelju Natanaelu o
svojem  srečanju  z  Jezusom  iz  Nazareta,  se  je  Natanael,  ki  je  vedel,  da
Nazarečani niso bili na dobrem glasu, začudil in vprašal: »Ali mar more priti
kaj dobrega iz Nazareta«? Ob takem nezaupanju  je bilo Natanaelovo srečanje
z Jezusom nepozabno. Ko ga je Jezus videl, da prihaja k njemu, je pohvalil
njegovo  odkritosrčnost  in  poštenost  z  besedami:  »Glej  pravi  Izraelec,  v
katerem  ni  zvijače«.  Ko  se  je  ta  začudil,  odkod  ga  pozna,  mu  je  Jezus
odgovoril: »Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem
te videl«. V Natanaelu je bil premagan zadnji dvom, ko ga je Jezus prepričal s
svojo  vsevednostjo:  »Učenik,  ti  si  Sin  Božji,  ti  si  kralj  Izraelov«.  Čeprav
evangelist  izrecno ne omenja,  je  Jezus  gotovo  že ob tem prvem srečanju
izbral  Natanaela za učenca, ki  je potem vsa tri  leta spremljal  Gospoda na
njegovih potih po Galileji, Judeji in Samariji.

V seznamu apostolov Natanael izrecno ni omenjen. V splošnem ga istovetijo
z apostolom Jernejem, to pa zato, ker Sveto Pismo povsod omenja s Filipom
tudi  Jerneja.  Že  preden  sta  spoznala  Jezusa,  sta  si  bila  prijatelja.  Filip  je
Jerneja pripeljal tudi k Jezusu in mu ga predstavil. Po vsem tem je upravičena
domneva, da Natanael in Jernej pomenita isto osebo. Vsekakor pa je bil Jernej
med prvimi apostoli, ki jih je Gospod poklical. Po vstajenju srečamo Natanaela
z drugimi apostoli, ki so lovili ribe v Genezareškem jezeru in se jim je Jezus
prikazal.                                                                                             >>


